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Úvod
V roce 1996 byly zpracovány nové průzkumy a rozbory pro k. ú. Jičina, k. ú. Starý Jičín a
k. ú. Vlčnov u Starého Jičína, vzhledem k tomu, že Obec Starý Jičín zvolila postupné
zpracování územního plánu sídelního útvaru jednotlivých částí obce a nejdříve mělo být
řešeno stavebně srostlé území částí obce Jičina, Starý Jičín a Vlčnov. Územní a hospodářské
zásady byly schváleny zastupitelstvem obce 17. 11. 1997. V roce 2000 byl vypracován
Územní plán obce Starý Jičín, koncept, který v souladu se schválenými územními a
hospodářskými zásadami řešil jen k. ú. Jičina, k. ú. Starý Jičín a k. ú. Vlčnov u Starého Jičína
na mapových podkladech v měřítku 1 : 2 000, 1 : 5 000 a 1 : 25 000. Projednávání tohoto
konceptu nebylo dokončeno.
Území Obce Starý Jičín se skládá z k. ú. Dub u Nového Jičína, k. ú. Heřmanice u Polomi,
k. ú. Janovice u Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Palačov, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína,
k. ú. Starojická Lhota, k. ú. Starý Jičín, k. ú. Vlčnov u Starého Jičína.
Řešeným územím územního plánu bude celé území Obce Starý Jičín o celkové výměře
3 367,4 ha.
Posouzení návrhu územního plánu se zpracovává na základě požadavku obce Starý Jičín.
Odbor územního plánování Městského úřadu v Novém Jičíně je pořizovatel územně
plánovací dokumentace.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
věcně příslušný správní úřad podle §29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v návaznosti na platné právní úpravy na úseku ochrany životního
prostředí, na základě oznámení o projednání zadání územního plánu obce Starý Jičín na
základě zjišťovacího řízení konstatoval, že tuto ÚPD je nutno posoudit z hlediska vlivů na
životní prostředí, jedná se tedy o koncepci posuzovanou dle § 10a až 10i tohoto zákona.
Při vydání závěru zjišťovacího řízení vycházel odbor životního prostředí a zemědělství
zejména z následujících skutečností, že předmětná změna územně plánovací dokumentace
navrhuje mimo jiné plochy pro občanskou vybavenost, technickou infrastrukturu, řešení
dopravy a ochrany životního prostředí. Z uvedeného vyplývá, že funkční využití těchto
vyjmenovaných ploch stanoví rámec pro případnou realizaci některých záměrů podléhajících
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Nedílnou součástí řešení územního plánu obce Starý Jičín v dalším stupni územně plánovací
dokumentace, je vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované na základě ustanovení §
10i odst. 6) v rozsahu přílohy č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí osobou
k tomu oprávněnou podle § 19 tohoto zákona. Vzhledem k tomu krajský úřad doporučuje
zpracování konceptu řešení výše uvedeného územního plánu, dle § 21 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Vyhodnocení komplexně pro řešené i širší dotčené území postihuje vlivy územního plánu na
jednotlivé složky životního prostředí, ÚSES a na veřejné zdraví. Součástí vyhodnocení je i
návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví.
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí byl porovnáván soulad navržených cílů a
záměrů územně plánovací dokumentace s již existujícími koncepčními materiály
vztahujícími se k danému území – „Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského
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kraje“, „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Program snižování
emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje“, případně další.
Krajský úřad požadoval, aby tyto požadavky byly zahrnuty do konečného znění zadání
územního plánu obce Starý Jičín.
Toto hodnocení vlivu územního plánu obce Starý Jičín osobou k tomu oprávněnou- Ing.
Radmilou Kiszovou, vlastnící autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č.
93//2004 Sb., č. osvědčení č.j. 4559/743/OPV/93.
Koncept územního plánu obce Starý Jičín je předán včetně tohoto vyhodnocení vlivů na
životní prostředí pořizovatelem krajskému úřadu pro účely vydání stanoviska, spolu s dalšími
podklady dle § 10i odst.9 zákona č. 100/2001 Sb.,
Pořizovatelem územního plánu obce Starý Jičín, jak již bylo uvedeno, je Městský úřad
Nový Jičín, odbor územního plánování, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.

1. Obsah a cíle územně plánovací dokumentace, její vztah k jiným koncepcím
Důvody pro pořízení územního plánu obce Starý Jičín
Za účelem koordinace záměrů na území celostátního a oblastního charakteru (zejména všech
druhů dopravy a zájmy ochrany přírody) s místními potřebami a požadavky vyvstává stále
nutnější potřeba závazné územně plánovací dokumentace. Územní plán stanoví základní
koncepci rozvoje území obce , ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání
, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezí zastavěné území, plochy a
koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby,
k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro
veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto
ploch a koridorů.
Pro Starý Jičín (k. ú. Starý Jičín a k. ú. Vlčnov u Starého Jičína) byl zpracován směrný
územní plán v roce 1972 a Radou ONV Nový Jičín byl schválen 17. 9. 1976. Později byly
vypracovány průzkumy a rozbory pro územní plán sídelního útvaru Starého Jičína, dále v
pracích nebylo pokračováno.
Územní plán Starého Jičína respektuje (návrhy) ÚP VÚC Beskydy schváleného usnesením
Vlády České republiky ze dne 25. března 2002 č. 298 o územním plánu velkého územního
celku Beskydy podle podrobnějších podkladů aktuálních v době vypracovávání územního
plánu Starého Jičína.
ÚSES NRBk č. 143 Chropyňský luh – Oderská niva
ÚSES NRBk č. 144 Jezernice – Hukvaldy
R48 Bělotín – Palačov úprava na dělený čtyřpruh (R 22,5/100)
R48 Palačov – Nový Jičín úprava na dělený čtyřpruh (R 22,5/100)
I/35 – koncový úsek předložky Dub – Valašské Meziříčí (S 22,5/M)
Návrhové období je počítáno na r. 2020.
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Požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu VÚC, z programu rozvoje kraje,
okresu, obce
Závazná část ÚPN VÚC Beskydy je stanovena sdělením č. 143/2002 Sb., Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 3.4.2002, kterým se současně vymezuje a vyhlašuje závazná část
územního plánu velkého územního celku Beskydy. Návrhové období ÚPN VÚC Beskydy je
stanoveno do roku 2015.
Z uvedeného územního plánu VÚC Beskydy návrh ÚP respektuje pro území obce Starý
Jičín záměry ( návrhy) na řešení zájmů dopravy a územního systému ekologické stability
krajiny. Územní plán obce Starý Jičín jednoznačně vymezuje skladebné části územního
systému ekologické stability krajiny ( ÚSES). V souladu s metodickými požadavky je
vymezen jen minimální ÚSES, tj. jen jeho nutný a nezbytný rozsah.
Vymezení ÚSES nadregionální a regionální úrovně územním plánem Starého Jičína vychází z
„Vyhodnocení ÚPN VÚC na území Moravskoslezského kraje dle § 187, odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. – úpravy 03/2007 Záměry navržené k převzetí bez věcné změny z platných
ÚPN VÚC“, které provedl Moravskoslezský kraj - krajský úřad, odbor územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče. Ze zásad pro využití a uspořádání území, vztaženým k
nadlokálním územním záměrům v úrovni velkého územního celku jsou respektovány
následující koncepce :
- krajské koncepce:
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, schválené
zastupitelstvem kraje dne 10. 6. 2004,
- Plánu vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, schváleného zastupitelstvem
kraje dne 30. 9 2004,
Z těchto dvou uvedených koncepcí neplynou oproti ÚPN VÚC Beskydy nové
požadavky pro území Starý Jičín.
- Program rozvoje kraje,
- Koncepce strategie ochrany přírody Moravskoslezského kraje,
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje,
- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje,
- Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území
Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010,
- Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území
Moravskoslezského kraje,
- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje,
- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní
Moravy a Slezska
- Rozpracovaný dokument Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Moravskoslezského
kraje.
- Zohlední Politiku územního rozvoje České republiky
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Význam a funkce obce ve struktuře osídlení, požadavky vyplývající ze širších vztahů v území
Řešené území Obce Starý Jičín se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Nový Jičín.
Řešeným územím je administrativně-správní celek sídelního útvaru Starý Jičín, do kterého
spadají katastrální území Dub u Nového Jičína, k.ú. Heřmanice u Polomi, k.ú.Janovice u
Nového Jičína, k.ú. Jičina, k.ú. Palačov, k.ú. Petřkovice u Starého Jičína, k.ú.Starojická
Lhota, k.ú. Starý Jičín a k.ú.Vlčnov u Starého Jičína.
Pro zpracování územního plánu obce nejsou pro celkové řešení stanoveny žádné zvláštní
požadavky a podmínky. Zásady obsažené ve schváleném územním plánu zůstávají v platnosti.

Po důkladném prozkoumání je nutno konstatovat, že návrh „Územního plánu obce Starý
Jičín“ není v rozporu s ÚPN VÚC Beskydy.
- Dále je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.
- Poloha Starého Jičína je v Moravské bráně na hranici rozvodí dvou moří, v území vedly a
vedou dopravní spojení celoevropského významu ve směru sever-jih. Jak v minulosti, tak i v
současnosti vyvolává nejen nadregionální, ale i mezistátní zájmy na toto území.
- Územím obce vede nejvýznamnější komunikace Moravy ve směru sever-jih.
- Okrajem území prochází II. železniční koridor, nad ním vede vzletový koridor letiště
Ostrava-Mošnov,
- Je sledována možnost průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe.
Územní plán Starého Jičína je koordinován s řešením schválených plánů sousedních obcí a
sousedního kraje a s návazností řešení na hranicích správního území.

Požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů
obce a výhledů
-

-

Navrženým územním plánem jsou řešeny plochy pro výstavbu staveb pro bydlení.
zastavitelné plochy pro bydlení vyplývají z prognózy vývoje počtu obyvatel včetně
dostatečné zálohy pro převahu nabídky pozemků určených k zastavění.
Pro možnost zvýšení nabídky pracovních míst v obci vymezil návrh územního plánu
zastavitelné plochy určené pro vícefunkční využití - pro občanské vybavení a výrobu.
Plochy jsou stanoveny pro umísťování zařízení bez nežádoucích vlivů na obytné a životní
prostředí.
Návrh ÚP se zabývá prognózou vývoje počtu obyvatel pro řešené území do r. 2020 (tj.
pro návrhového období územního plánu) s předpokladem velmi mírného růstu celkového
počtu obyvatel.
Území obce Starý Jičín má především obytnou, částečně i výrobní funkci, rekreace je zde
méně, jde o regionálně významnou lokalitu cestovního ruchu. Výroba je zastoupena
zemědělstvím a částečně se rozvíjejícími menšími podnikatelskými aktivitami.
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2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho
pravděpodobný vývoj bez provedení územně plánovací dokumentace
Poloha
Starý Jičín včetně všech dotčených k.ú. dle biogeografického členění náleží do
podbeskydského bioregionu (Biogeografické členění České republiky, Martin Culek a
kolektiv, Praha 1995), jeho okrajové části. Bioregion má biotu převážně 4. bukového stupně,
na jižních svazích se nachází i 3. dubovo-bukový stupeň.

Půdní a hydrologické poměry
- Z pedologického hlediska se jedná o hnědozemní oblast. Obec má velkou rozlohu území.
Střídají se zde různé typy půd.
- Katastrální území Heřmanice u Polomi, k.ú. Dub u Nového Jičína a k.ú.Starojická Lhota
jsou zařazena do zemědělské přírodní oblasti nížinné, k.ú. Starý Jičín, k.ú. Vlčnov u Starého
Jičína, k.ú.Palačov a k.ú.Jičina do zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné a k.ú. Janovice u
Nového Jičína a k.ú.Petřkovice u Starého Jičína do zemědělské přírodní oblasti vrchovinné.
- Terén v území obce Starý Jičín je různý – od mírně členitého až rovinatého s dobrou
mechanizační přístupností po silně členitý a místy značně svažitý, se zhoršenou mechanizační
přístupností.

Klimatické poměry
Klimatická charakteristika (dle Quitta): Mírně teplá oblast MT 10.
Průměrná roční teplota: 7,7oC
Průměrné roční srážky: 797 mm
Délka vegetační doby: 140 - 160 dnů
Roční průměrná oblačnost: 60 %
Průměrné teploty vegetačního období: 17 - 18oC
Průměrné srážky vegetačního období: 400 - 500 mm
Průměrná celková výška sněhu spadlého za rok: 75 - 100 cm
Průměrný úhrnný roční výpar: 450 - 500 mm
Četnost směrů větru v % (Mošnov)

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid
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11,8

15,8

3,0

1,8

9,4

35,5

12,1

2,7

8,1

Geomorfologie
Geomorfologicky náleží podstatná část území do tzv. provincie Západní Karpaty. Část
subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku
Moravská brána, podcelku Oderská brána.

Geologické podmínky, horniny a reliéf
Podklad bioregionu tvoří vápnitý flyš spodní křídy, především jílovce,slínovce s ostrůvky
svrchnojurských slínů a vápenců. V tomto bioregionu převládají vodou ovlivněné půdy. Na
plošinách s pokryvy sprašových hlín se vyvinuly značné plochy pseudoglejových luvizemí,
v kotlinách jsou rozsáhlé plochy primárních pseudoglejů. Poměrně velký rozsah mají glejové
fluvizemě v širokých nivách, na písčitějších substrátech přecházející ve fluvizemě typické.
V členitějším reliéfu je zastoupení hydromorfních půd menší. Podloží tvoří flyšové, frýdecké
vrstvy podslézsko-dánické jednotky svrchní křídy. V litologickém složení převládají vápnité
jílovce. Svrchní partie těchto hornin jsou zvětralé až v jílovitou hlínu s úlomky. ( Culek a
kol.)
Návrh územního plánu řeší pozemky jako takové včetně lesních pozemků, neboli pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Lesy v území Obce Starý Jičín , na kterých mají právo
hospodařit Lesy ČR, jsou zařazeny do kategorie č.10 – lesy hospodářské. Zbývající pozemky
určené k plnění funkcí lesa jsou v soukromém vlastnictví a ve vlastnictví obce.
Věková a druhová skladba – jedná se o různověké porosty. Převažujícím porostním typem je
smrk s příměsí buku a jedle. U břehových porostů a menších lesů je vyšší zastoupení listnáčů.
Příměsí jsou jasany, lípy, topoly, olše, kleny, břízy a jeřabiny.
Demografický a historický vývoj

Dub
Nejmenší část obce ležící při hlavním silničním tahu Hranice - Ostrava, asi 6 km od Starého
Jičína. Rozloha obce cca 279 ha, počet obyvatel 99, počet domů 27. Zastavěná část leží zčásti
ve svahu Dubského kopce a zčásti u vodního toku Luha. Poprvé se Dub připomíná roku 1412
jako součást panství starojického, ale již počátkem 16. století byla vesnice připojena k panství
hranickému, jehož osudy sdílela. Obec byla do roku 1945 převážně německá (Daub). Do roku
1960 byla součástí okresu Hranice. Roku 1976 se integrovala k Heřmanicím u Polomi a spolu
s nimi v r. 1979 ke Starému Jičínu. Na obecním pečetidle, pořízeném v roce 1766 a užívaném
další století, bylo zobrazeno šest ptáků, z nichž tři stojí na poli a tři se nad nimi vznášejí.
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Nachází se zde pomník obětem I. světové války, 1 soukromý obchod, 1 pohostinství a
jezdecká stáj s koňmi

Heřmanice u Polomi

Vesnička ležící 7 km od Starého Jičína v jihozápadním výběžku okresu Nový Jičín a mírném
údolí pod západními svahy kopce Stráže (365 m). Poprvé je vesnice připomínána roku 1201
při darování hranického panství klášteru Hradisko. Sdílela tedy osudy panství hranického a do
r. 1960 byla obec také součástí okresu Hranice. Roku 1979 se integrovala k obci Starý Jičín.
Na původní obecní pečeti z poloviny 18. století byla vyryta doprava kráčející ovce. V roce
1818 byla tato symbolika vystřídána zobrazením srdce, z něhož vyrůstají tři květiny na
dlouhých stoncích, pod ním zkřížené palmové ratolesti. Rozloha obce cca 398 ha, počet
obyvatel 115, počet domů 36.
V současnosti v obci existuje jeden soukromý obchod a jedno soukromé pohostinství. Při
vjezdu do obce se rozprostírá překrásný heřmanický rybník. Funguje zde Sbor dobrovolných
hasičů Heřmanice u Polomi.

Janovice

Krátká řadová ves rozprostírající se na jihozápad cca 2,5 km od Starého Jičína. Je umístěna ve
svahu po obou stranách silnice ve směru do Valašského Meziříčí. Rozloha obce je cca 336 ha,
počet obyvatel 241, počet domů 59. První zmínka o obci z roku 1464 ji uvádí jako součást
panství starojického. Na obecním pečetidle, pořízeném v roce 1749, byl zobrazen stvol pěti
květin, vyrůstající z trojvrší. Na návrší obce stával dřevěný mlýn, který byl zdaleka viditelnou
dominantou siluety krajiny. Kousek pod ním dnes stojí pohostinství "Na Větřáku" s dětským
hřištěm a výletištěm. Uprostřed obce v malém parku se nachází pomník významných rodáků
Vahalíkových, z nichž zejména František byl předním činitelem národního kulturního a
politického života Moravy v 90. letech minulého století. Proslul jako žurnalista, organizátor
osvětové práce, překladatel právních spisů z angličtiny atd. Vedle autobusové zastávky
naleznete pomník, věnovaný obětem padlým v I. světové válce a o pár metrů výš stojí kostel
sv. Andělů strážných z roku 1913. Je zde jeden soukromý obchod, JZD Starojicko, fotbalové
hřiště. Víceúčelové hřiště s tenisovým kurtem a turistickou ubytovnu. V zimě je zde upravena
ledová plocha. V budoucnu bude vystaveno "víceúčelové sportovní zařízení". Funguje zde
Sbor dobrovolných hasičů Janovice.
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Jičina
Krátká řadová ves, navazující svou zástavbou na jižní okraj Starého Jičína. Rozloha obce cca
326 ha, počet obyvatel 271, počet domů 74. Domy jsou rozmístěny po obou stranách potoka
Grasmanka a silnice směrem na Valašské Meziříčí. Obec se připomíná roku 1639 jako pouhá
ulice Starého Jičína, ale již od roku 1656 byla samostatnou obcí panství starojického.
Národnostně byla obec čistě česká. Ještě v roce 1939 zde pracovaly dva mlýny, byla zde i pila
a kamenolom. Na obecní pečeti z roku 1749 a později i na úředních razítkách byly zobrazeny
dva kolmo postavené snopy provázané nahoře pěti hvězdičkami v půlkruhu. Nyní se zde
nachází jedno soukromé pohostinství, jeden soukromý obchod, ústředí JZD Starojicko
(založeno roku 1957), kaple před níž stojí pomník obětem padlým v první světové válce. Na
konci obce se nachází malé fotbalové hřiště. Funguje zde Sbor dobrovolných hasičů Jičina.

Palačov
Krátká řadová ves cca 6 km od Starého Jičína. Hraničí s okresy Přerov a Vsetín. Rozloha obce
cca 413 ha, počet obyvatel 224, počet domů 69. Nejstarší zmínka o vsi pochází z r. 1377. Po
staletí tvořila součást panství starojického. V letech 1938 - 1945 byla obec přidělena k okresu
Valašské Meziříčí. Dnes je součástí obce Starý Jičín. Asi 1 km od obce směrem na Lešnou
leží pomník (kamenná mohyla s vrtulí), který připomíná leteckou havárii amerického letounu
v roce 1944. Uprostřed obce je postaven pomník obětem I. světové války a na návsi stojí
pomník osvobození z roku 1960. Obecní pečetidlo, pořízené v roce 1749, neslo obraz
listnatého stromu s ptáčkem, provázaného na každé straně čtyřmi rozetkami. Nachází se zde
hřbitov, jedno soukromé pohostinství "Hostinec u Horáků", pekárna Anežka (valašské frgály),
fotbalové hřiště, park s výletištěm a dětským hřištěm. Za obcí směrem na Jičinu se rozprostírá
palačovský rybník. V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů Palačov.

Petřkovice

Patří k nejvýše položeným obcím okresu na západním svahu Petřkovské Hůrky. Leží asi 5 km
od Starého Jičína u silnice směrem na Valašské Meziříčí. Rozloha obce cca 284 ha, počet
obyvatel 209, počet domů 56. Obec s nejdelší zimou a nejkratším létem na Starojicku.
Nejstarší zmínka o obci z roku 1497 ji uvádí jako součást panství starojického. Obecní typář,
pořízený v roce 1749 měl v pečetním poli zobrazen pádícího koně. V obci se nachází jeden
soukromý obchod, fotbalové hřiště a mateřská škola. Zvláštností je umělá poutní jeskyně ve
skále v lese z roku 1888 se sochou P. Marie Lourdské. V obci se nachází kaplička a naproti
mateřské škole naleznete pomník obětem I. světové války. Funguje zde Sbor dobrovolných
hasičů Petřkovice.
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Starojická Lhota

Rozprostírá se po obou stranách Lhotského potoka asi 4 km západně od Starého Jičína.
Rozloha obce cca 549 ha, počet obyvatel 355, počet domů 86. Obec byla zvána převážně jen
Lhota, někdy též Kočičí Lhota. Teprve od r. 1921 se ustálil dnešní název. Nejstarší zmínka o
obci je z roku 1429, kdy již ves delší dobu tvořila součást panství starojického. V letech 1877
- 1912 zde měla sídlo i četnická stanice. Obecní pečetidlo z roku 1749, neslo zobrazení
typického zemědělského nářadí - radlice a pod ním krojidla. V obci se nacházel památník
bratranců Veverkových - vynálezců ruchadla z r. 1946, který byl však neopatrností zničen.
Nachází se zde hřbitov, jedno soukromé pohostinství s výletištěm, jeden soukromý obchod,
neogotický kostel Srdce Panny Marie z r. 1896, tenisové a fotbalové hřiště. Funguje zde Sbor
dobrovolných hasičů Starojická Lhota.

Vlčnov

Stavebně srostlá část Starého Jičína. V podobě ulice splývala tato osada se Starým Jičínem, ke
kterému byla roku 1949 přičleněna. Leží v nadmořské výšce 340 m n. m. a žije zde 489
obyvatel v 122 domech. Rozloha Vlčnova činí cca 443 ha. Obecní pečetidlo z roku 1749
neslo obraz korunovaného dvouocasého lva ve skoku, držícího v předních tlapách hvězdu.
Nachází se zde zdravotní středisko, kaple, památník padlým, dům č.p. 16 upoutává starou
lidovou architekturou, také nová požární zbrojnice. Je zde víceúčelové sportovní zařízení tenisové kurty. Funguje zde Sbor dobrovolných hasičů Starý Jičín - Vlčnov, který je součástí
JPO III.

Starý Jičín

Obec je situována na úpatí Starojického kopce v Moravské bráně cca 5 km od Nového Jičína.
Rozloha obce je cca 339 ha, počet obyvatel 454, počet domů 110.
Celková rozloha obce Starý Jičín a jeho části je cca 3.366 ha a celkový počet obyvatel s
trvalým pobytem v obci je 2442. Starojický kopec skýtá nevšední výhled o širokého okolí - na
Jeseníky, Odersko až k Ostravě. Vznik obce úzce souvisí s dějinami hradu Starý Jičín.
Nachází se zde obecní úřad, základní škola, mateřská škola, římskokatolický kostel sv.
Václava, hřbitov, koupaliště, několik pohostinství, ubytování, kosmetika, kadeřnictví a jiné
služby.

Jedná se o údaje získané z podkladů Obce Starý Jičín.
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Vliv na demografický vývoj obce má v území :
-

poměrně výhodná dopravní a příměstská poloha

-

jako omezující faktor se jeví značná úroveň nezaměstnanosti

-

sídla jsou většinou velmi malá, což se projevuje na omezené obslužné funkci těchto
částí obce

-

projevující se mírný nárůst počtu obyvatel v posledním období. Tento aspekt se
stagnací omezené obslužné funkce podstatně nezvýší. Ovlivnil by jej rozvoj bydlení
služeb,rekreace apod., a hlavně nabídka pracovních příležitostí, což řeší koncept
územního plánu.

Přírodní poměry - ochrana životního prostředí
-ochrana podzemních a povrchových vod
Částečně je vybudována v některých částech obcí kanalizace. Návrh územního plánu řeší
ochranu povrchových a podzemních vod. V současné době jsou odpadní vody v některých
částech odváděny do místních vodotečí. S ohledem na pásma hygienické ochrany jsou
navrženy ČOV
Část k.ú.Dub leží v II.stupni vnějším hygienického pásma stanoveného rozhodnutím ONV
Nový Jičín ze dne 17.1.1984 pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach-332 pro zdroje Bernartice n.O. –
Hůrka.V současné době jsou odpadní vody z domácností s vodami srážkovými gravitačně
odváděny jednotnou stokovou sítí do potoka Luha a jejího přítoku.
Původní plánované vybudování ČOV bylo v kolizi s trasou oderské větve průplavního
spojení Dunaj-Odra-Labe. Územní plán řeší svedení odpadních vod na ČOV umístěnou mimo
koridor D-O-L.
k.ú. Heřmanice u Polomi –odpadní vody z domácností jsou spolu se srážkovými vodami
gravitačně odváděny několika kanalizačními stokami do Heřmanického potoka.
ÚP řeší vybudování ČOV na levém břehu Heřmanického potoka, východně od zástavby.
k.ú.Janovice u Nového Jičína – sběrná jímka a přerušovací komora mají stanovena ochranná
pásma rozhodnutím OVV Nový Jičín.
Část k.ú.Janovice u NJ leží ve II.stupni vnějším hygienického ochranného pásma stanoveného
rozhodnutím ONV NJ pro vodní zdroje Bernartice n.O.-Hůrka. V Janovicích je vybudována
jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou individuelně předčištěny v septicích a žumpách a
kanalizací odváděny na konec zástavby do potoka. ÚP řeší výstavbu ČOV umístěnou na konci
zastavěného území Janovic ( na k.ú.Jičina) se zaústěním do potoka Jasenka.
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k.ú.Jičina Prameniště Jičina, horní pramen, prameniště Jičina Dolní pramen, prameniště Starý Jičín –
Hory, horní a dolní pramen – mají ochranná pásma stanovena rozhodnutími ONV NJ.
Schválením provozního řádu Skupinového vodovodu Starý Jičín – rozhodnutím ONV NJ jsou
tato prameniště ponechána jako dlouhodobé rezervy s možností okamžitého propojení
v případě havarijního nedostatku pitné vody.
Část k.ú.Jičina ( malá část zástavby) leží ve II. stupni vnějším hygienického ochranného
pásma stanoveného rozhodnutím ONV Nový Jičín pro zdroje Bernartice n.O. – Hůrka.
V Jičině je vybudována jednotná kanalizace.Odpadní vody jsou individuálně předčištěny
v septicích a v žumpách s přepady zaústěny do stávající kanalizace a místních toků.
Návrh územního plánu počítá se svedením odpadních vod na ČOV Šenov u Nového Jičína.

k.ú.Palačov –
Zdroje skupinového vodovodu Porubská brána mají rozhodnutím Okresního úřadu v Přerově
stanovena ochranná pásma I.stupně a II. stupně. V k.ú. Palačov se nachází tři vrty uvedeného
zdroje ( HV2023, HV 2024 a HV 2025). Kolem vrtů je oplocení, které je v rozsahu
stanoveného ochranného pásma I.stupně ( 40x40 m). Cca polovina zástavby Palačova leží
v ochranném pásmu II. stupně.
Celé k.ú.Palačov leží ve II: stupni vnějším hygienického ochranného pásma stanoveného
rozhodnutím ONV Nový Jičín pro zdroje Bernartice n.O. – Hůrka.
V Palačově je vybudována jednotná kanalizace . Odpadní vody z domácností jsou spolu se
srážkovými vodami gravitačně odváděny do potoka Mřenka. Část rodinných domů má
bezodtokové jímky s následným vyvážením odpadu. Malá domovní čistírna je vybudovaná
pro hostinec U Horáků. Odtok vyčištěných vod je do potoka Mřenka. ÚP počítá
s vybudováním ČOV .

k.ú.Petřkovice u Starého Jičína –
Vrt HV 1 má stanoveno ochranné pásmo o průměru 10 m rozhodnutím Okresního úřadu
Nový Jičín č.j. ŽP/17/2563/01/Pe-231/2 ze dne 25.5.2001.Celé k.ú.Petřkovice leží ve II.
stupni vnějším hygienického ochranného pásma pro zdroje Bernartice n.O.-Hůrka.
V k.ů.Petřkovice je vodní zdroj Perná, ochranné pásmo je vymezeno oplocením, je ve správě
VaK Vsetín.
V Petřkovicích je vybudována jednotná kanalizace. Kanalizace odvádí splaškové odpadní
vody z domácností spolu s vodami srážkovými do potoka Mřenka. I zde je řešena územním
plánem ČOV.
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k.ú.Starojická Lhota –
Do severního okraje k.ú.Starojická Lhota zasahuje malá část II.stupně vnitřního, celé k.ú. se
nachází ve II. stupni vnějším hygienického ochranného pásma stanoveného rozhodnutím
ONV Nový Jičín pro zdroje Bernartice n.O. – Hůrka.
Odpadní vody ze Starojické Lhoty jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na ČOV
typu Biocleaner 350, situovanou na západním okraji zástavby. Odtok vyčištěných vod je do
Lhotského potoka.
k.ú.Starý Jičín –
Zdroj Dvořisko byl vyřazen dle údajů z Průzkumů a rozborů, ze systému zásobení pitnou
vodou. Zdroj Pálenice slouží k zásobování požární nádrže ( bývalé koupaliště).
Část k.ú. Starý Jičín leží ve II. stupni vnějším hygienického ochranného pásma stanoveného
rozhodnutím ONV NJ pro zdroj Bernartice n.O. – Hůrka.
V centrální části Starého Jičína je vybudovaná jednotná kanalizace. Stoková část je rozdělena
na dvě povodí.
Odpadní vody jsou individuálně předčištěny v septicích. Dešťové vody jsou dováděny
soustavou příkopů a propustků do místních toků. Ve východní části zástavby je vybudována
splašková kanalizace, která je napojena na sběrač vedoucí přes Loučku na ČOV města
Nového Jičína v Šenově u Nového Jičína.
k.ú.Vlčnov u Starého Jičína Část leží ve II.stupni vnějším hygienického ochranného pásma stanoveného rozhodnutím
ONV Nový Jičín pro zdroj Bernartice n.Odrou-Hůrka. Kanalizační síť části Starého Jičína a
Vlčnova je ukončena na mechanické ČOV. Stávající stoky kanalizace jsou netěsné.
Dočišťování je svedeno do dvou biologických rybníků. Z nich vytéká potok Rybník
(Vlčnovský potok).

Vodní toky a plochy
Území obce Starý Jičín spadá do dvou povodí. Severní a východní část území náleží do
hydrologického povodí č. 2-01-01 řeky Odry, jižní část území spadá do povodí Moravy, do
hydrologického povodí č. 4-11-02 řeky Bečvy od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy po
její ústí do Moravy.
Největším vodním tokem v povodí řeky Odry je potok Luha , který je pravostranným
přítokem Odry, mimo území Obce Starý Jičín je tok vedený jako významný vodní tok. Je
zdrojem vody přilehlých rybníků.Do Luhy se vlévají z území Obce Starý Jičín pravostranné
toky- převážně bezejmenné, sloužící i k odvedení melioračních vod. Potoky jsou ve správě
Zemědělské vodohospodářské správy Nový Jičín.
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Největším tokem území Obce Starý Jičín v povodí Moravy je potok Mřenka.
Územně plánovací dokumentace
vodních toků v daném území.

nepředpokládá ovlivnění

či změnu stávajícího stavu

V území se nachází několik vodních ploch. Největší vodní plocha celého území Obce Starý
Jičín je Heřmanický rybník na severním okraji k.ú.Heřmanice u Polomi. Je nejmenším ze
soustavy rybníků u Polomi kolem potoka Luha, který je zdrojem vody. Heřmanický rybník
je využíván pro chov ryb. Na soutoku Loučského potoka a jeho bezejmenného levostranného
přítoku v jižním cípu k.ú. Heřmanice u Polomi je retenční vodní nádrž.
Nově je vybudovaná retenční nádrž na potoce Grasmanka. Nádrž slouží k zachycení
povrchových vod v době přívalových dešťů. Na levém břehu Grasmanky je malý rybník.
Zdrojem vody je bývalý zdroj pitné vody Dvořisko v k.ú.Starý Jičín.
V Obci Starý Jičín a jednotlivých dotčených k.ú. jsou další menší vodní plochy. Za zmínku
stojí v k.ú.Vlčnov dva biologické rybníky, které jsou součástí obecní ČOV. Zdrojem vody
jsou mechanicky předčištěné odpadní vody. Správcem je Obecní úřad Starý Jičín.

- ochrana ovzduší

- Území obce Starý Jičín nespadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (u nichž dochází k
překročení imisních limitů vybraných znečišťujících látek ve vnějším ovzduší pro ochranu
zdraví lidí). Dle § 6 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší kraje a obce
v přenesené působnosti vydávají nařízením krajské a místní programy snižování emisí.
- Souvisle zastavěná území jsou plošně plynofikována rozvody zemního plynu. Územní plán
navrhuje zastavitelné plochy v obci. Realizací výstavby dle ÚP není předpoklad zhoršení
stávajícího stavu ovzduší.
- U stávajících staveb pro chov hospodářských zvířat jsou stanovena pásma hygienické
ochrany. V současné době jsou tato pásma navržena následovně:
- k.ú.Dub- Dana Vahalová – chov 6 ks jezdeckých koní v samostatném objektu
jízdárny – PHO není navrženo
- k.ú.Heřmanice u Polomi – Starojicko a.s.- kravím pro 100 ks krav – PHO navrženo
jen pro zimní období , PHO nezasahuje žádný objekt hygienické ochrany
-Terezie Michalíková – v hospodářském objektu u RD
umístěn chov 10 ks ovcí a 2 ks skot. Pro neujasněnost
dalšího chovu není navrhováno PHO.
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- k.ú.Janovice u Nového Jičína – Starojicko a.s.- živočišná farma pro 900 ks výkrm
prasat ve dvou stájích, dva sklady sena a dvě hnojiště. PHO zasahuje velkou část
současně zastavěného území obce s objekty hygienické ochrany - s rodinnými domy.
k.ú. Jičina – Starojicko a.s. – farma živočišné výroby 450 ks výkrm skotu, 350 ks
jalovic, 650 ks dojnic, 150 ks telat . Mimo stáje pro živočišnou výrobu jsou v areálu
další doprovodné stavby( opravárenské dílny, sklady materiálu, servisní středisko
PHM , obilní sila, senážní věže, zastřešený silážní žlab apod.
Dle výpočtů při stávajícím stavu PHO zasahuje několik rodinných domků.
k.ú.Palačov - Starojicko a.s.- farma živočišné výroby 546 ks odchov prasniček,
porodna prasnic 36 ks, dvě hnojiště, sklad sena a víceúčelový sklad. PHO zasahuje
několik rodinných domů.
k.ú. Petřkovice u Starého Jičína – nejsou zde situovány stavby pro živočišnou výrobu
k.ú.Starojická Lhota- Starojicko a.s. – farma živočišné výroby- 150 ks porodna
prasnic, 1100 ks výkrm prasat, 100 ks předvýkrm prasat do 25 kg, 200 ks dojnic.
Mimo stáje jsou v areálu dvě hnojiště, silážní žlab, jímka na kejdu, sklad slámy. PHO
zasahuje značnou část současně zastavěného území obce. Územní plán počítá se
zrušením obou hnojišť v areálu farmy a zajištěním odvozu hnoje na polní hnojiště.
- Marie Šustková - v hospodářských objektech ve dvoře u RD –
1 dojnice, 3 prasnice, 60 ks výkrm prasat ve dvou stájích.
Součástí jsou 3 víceúčelové sklady na seno a slámu a stroje.
S ohledem na umístění uvnitř PHO ZP Starojicko a.s. není
navrženo kolem soukromého chovu PHO.
- MUDr.Mutina,Mgr.Mutinová- hospodářská budova pro chov 4
ks koní – PHO je jako limit využití území.
k.ú.Starý Jičín – nejsou zde umístěny stavby pro chov hospodářských zvířat
vyvolávající návrh PHO.
k.ú.Vlčnov u Starého Jičína – nejsou v současnosti zřízeny chovy hospodářských
zvířat s PHO.
- Oblast Starého Jičína je vhodná pro pastevní chov skotu, ovcí a chov prasat.
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Ochrana přírody a krajiny
- Dotčená oblast sousedí na SV s CHKO Poodří. Nespadá do sítě evropsky významných
ptačích území a vymezené ptačí oblasti Poodří.
- Území obce Starý Jičín sousedí s přírodní rezervací Svinec a zasahuje do něj její ochranné
pásmo. Hranice přírodní rezervace Svinec ( v úseku hraničícím s územím Obce Starý Jičín )
a hranice jejího ochranného pásma na k.ú. Jičina a k.ú. Starý Jičín.
- Část území Obce Starý Jičín je součástí přírodního parku Podbeskydí. V řešeném území se
vyskytují významné krajinné prvky, které jsou jimi ze zákona - tedy veškeré nivy vodních toků,
lesní porosty a dále VKP navržené .
- V územním plánu jsou specifikovány Nadregionální a regionální prvky ÚSESu, lokální a
regionální biocentra a biokoridory a interakční prvky s funkcí základní plochy PUFL –
pozemky určené k plnění funkcí lesa, ZK - zeleň krajinná, vodní toky a plochy s příslušnými
regulačními podmínkami to vše současně se zvláštním ochranným režimem ÚSES.
Z hlediska ÚSES územní plán vymezuje :
Na nadregionální a regionální úrovni:
-

-

Nadregionální biokoridor K 143 nivní osa- nově vložené RBC „Vysoká“
Nadregionální biokoridor K 143 nivní osa, úsek, nově vložené RBC „Vysoká“ –
RBC 179 Hrabětický les
Nadregionální biokoridor K 144 mezofilní bučinná osa – nově vložené RBC
„Petřkovická hora“
Nadregionální biokoridor K 144 mezofilní bučinná osa, úsek, nově vložené RBC
„Petřkovická hora“ – RBC 1562 Palesek
Nadregionální biokoridor K 144 mezofilní bučinná osa – RBC 1516 Palesek
Nadregionální biokoridor K 144 mezofilní bučinná osa, úsek RBC 1562 Palesek –
RBC 170 U Špiček
Nadregionální biokoridor K 144 mezofilní hájová osa, úsek, nově vložené RBC
„Petřkovická hora“ – RBC 151 Háj
Nadregionální biokoridor K 144 mezofilní hájová osa, úsek, RBC 151 Háj – RBC
170 U Špiček
Nadregionální biokoridor K 145 mezofilní bučinná osa, úsek, nadregionální
biokoridor K 144 (nově vložené RBC „Petřkovická hora“) – RBC 135 Trojačka
Regionální biokoridor 1532 nivní osa, úsek, RBC 1617 Polomské rybníky – RBC
179 Hrabětický les
Regionální biokoridor 1533 mezofilní bučinná osa, úsek, nadregionální biokoridor
K 144 – RBC 180 Bernartice

Na lokální úrovni :
-

Lokální biokoridory mezofilní bučinné propojující nadregionální biokoridor K 144
s RBC 180 Bernartice
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-

Lokální biokoridor mezofilní bučinný trasovaný po severní hranici ochranné zóny
nadregionálního biokoridoru K 144

Nadregionální a regionální ÚSESy vychází ze závazné části Územního plánu velkého
územního celku Beskydy, ze dne 3. dubna 2002, přílohy č. 2. Součástí územní plánu, v části
Průzkumy a rozbory - jsou specifikovány ÚSES v území Obce Starý Jičín. Územní plán
jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému ekologické stability krajiny (dále:
ÚSES). V souladu s metodickými požadavky je vymezen jen minimální ÚSES, tj. jen jeho
nutný a nezbytný rozsah.
Jednotlivé plochy jsou označeny v grafické části, včetně vymezení ploch a výměr
v tabulkové části územního plánu. .
Veškeré zásahy, které by mohly negativně ovlivnit funkci biokoridorů a biocenter , jsou
nepřípustné.

Ostatní složky životního prostředí

Na správním území obce Starý Jičín se vyskytuje:
- výhradní ložisko Choryně
- dobývací prostor Lešná
- prognózní zdroj Nový Jičín-Hodslavice
- chráněné ložiskové území české části Hornoslezské pánve
- sesuvná území - sesuvná území dle aktuální evidence ČGS-Genofond
- na základě údajů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, poskytnutých Národním
památkovým ústavem, územním pracovištěm v Ostravě, jsou na území Starého Jičína
evidovány kulturní památky.
- Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze Skupinového vodovodu Starý Jičín a Skupinového
vodovodu Porubská brána.
- Vodovod v části obce Starý Jičín je provozován společně s vodovodem ve Vlčnově, se
kterým je nedělitelně spojen. Původní vodovod je datován do roku 1897. Skupinový vodovod
Starý Jičín zásobuje pitnou vodou části obce Starý Jičín, Vlčnov, Jičina a Janovice, je
napojen na systém Skupinového vodovodu Nový Jičín. Na přívodním řádu, pod tlakem
vodojemu Skalka Skupinového vodovodu Nový Jičín je vybudována v lokalitě Starý Jičín –
Žlabec čerpací stanice ČST zrychlovací o výkonu 7 l.s-1 , která čerpá vodu výtlačným řádem
do nové akumulace – vodojemu VDJ HTP 100 m3 Starý Jičín s max. hladinou vody 405,62 a
dnem 402,12 m n.m. (Podrobně je tato problematika rozvedena v územním plánu části
Průzkumy a rozbory).
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- V části obce Starý Jičín je celkem vybudováno 10 486 m vodovodních řadů profilu DN 80
až DN 200. Hlavním problémem vodovodu je velmi poruchová nejstarší část rozvodné sítě.
Provozovatelem vodovodu je SmVaK Ostrava.
-V k.ú.Vlčnov u Starého Jičína je vodovod, jak již bylo uvedeno, spojen s vodovodem části
obce Starý Jičín. Problémem je špatný technický stav původní rozvodné sítě.
Ve Vlčnově se nacházejí tři veřejné studny, voda není využívána pro pitné účely. Správcem je
Obecní úřad Starý Jičín.
- V k.ú. Jičina je veřejný vodovod od roku 1911, využíval místní zdroje vody. Tyt jsou
ponechány jako rezervy s možnosti napojení v případě havarijního nedostatku pitné vody,
včetně stanovených ochranných pásem. Na vodovodním řádu do Jičiny je v k.ú. Starý Jičín
vybudována redukční šachta. Správcem sítě je SmVaK Ostrava, a.s.
Na území Jičiny , poblíž prameniště Starý Jičín-Hory, se nachází zdroj vody zemědělského
podniku Starojicko,a.s.
- V k.ú.Janovice u Nového Jičína je vodovod již od roku 1911, kdy využíval místní zdroje.
Původní místní zdroje jsou mimo provoz a jsou vedené jako dlouhodobá rezerva. Janovice
jsou zásobovány pitnou vodou přes síť Starého Jičína a Jičiny. Z veřejného vodovodu je
zásobován i areál zemědělského podniku Starojicko,a.s.
V Janovicích se nachází jedna veřejná studna využívaná jako akumulace požární vody.
Správcem je Obecní úřad Starý Jičín.
Pro sídla Palačov, Starojická Lhota, Dub u Nového Jičína a Heřmanice je využíván zdroj
vody na rozhraní okresů Přerov, Nový Jičín a Vsetín. Nazývá se Porubská brána. Kolem
všech 10 jímacích vrtů je oplocení v rozsahu stanoveného ochranného pásma I.stupně.
Z doporučených vrtů je odebírána voda systémem skupinového vodovodu s centrální
úpravnou vody. Systém Skupinového vodovodu Porubská brána je provozován Sdružením
obcí zastoupených Obecním úřadem Starý Jičín.
S ohledem na umístění prameniště v zemědělsky intenzivně obdělávané oblasti bylo
stanoveno kolem zdroje Skupinového vodovodu Porubská brána ochranné pásmo I. a II.
stupně.
V k.ú.Petřkovice u Starého Jičína je voda odebírána z vlastního zdroje posíleného vrtem. Pro
nedostatek vody pro Petřkovice byla vybudována čerpací stanice ČST ve vodojemu
Palačov.
V k.ú.Petřkovice je vodní zdroj Perná. Není využíván.

Odvádění a likvidace odpadních vod
Problematika odpadních vod je řešena v územním plánu. Podrobněji byla rozvedena v textu
v kap. Ochrana podzemních a povrchových vod.
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V k.ú.Dub u Nového Jičína jsou odpadní vody z domácností odváděny spolu se srážkovými
vodami gravitačně jednotnou stokovou sítí do potoka Luha a jejího přítoku. Záměrem Obce
Starý Jičín bylo vybudovat obecní čistírnu odpadních vod v blízkosti zaústění stávající
kanalizace do Luhy. Problémem tohoto řešení je kolize s trasou oderské větve průplavního
spojení Dunaj-Odra-Labe.
V k.ú.Heřmanice u Polomi - odpadní vody z domácností jsou odváděny spolu se srážkovými
vodami gravitačně několika kanalizačními stokami do Heřmanického potoka. Záměrem Obce
Starý Jičín je v Heřmanicích vybudovat obecní čistírnu odpadních vod umístěnou na levém
břehu Heřmanického potoka východně od zástavby.
V k.ú. Janovice u Nového Jičína – odpadní vody po předčištění v septicích a žumpách jsou
kanalizací odváděny na konec zástavby do potoka. Záměrem Obce Starý Jičín je
v Janovicích vybudovat obecní čistírnu odpadních vod umístěnou na konci zastavěného
území Janovic se zaústěním do potoka Jasenka.
V k.ú.Jičina- jsou odpadní vody po předčištění v septicích a žumpách svedeny do stávající
kanalizace a místních toků. Výhledově je na Jičině počítáno s výstavbou nové kanalizační
sítě. Stávající jednotná kanalizace by byla ponechána jako dešťová. Splaškové vody by měly
být odváděny spolu se splaškovými vodami ze Starého Jičína přes čerpací stanici na
vybudovaný sběrač vedoucí na ČOV Nový Jičín v Šenově.
Obec Starý Jičín původně připravoval pro Starý Jičín a Jičinu výstavbu soustavné splaškové
kanalizace s obecní čistírnou odpadních vod , situovanou na konci zástavby Jičiny, se
zaústěním do Grasmanky.
V k.ú. Palačov - odpadní vody z domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně
odváděny do potoka Mřenka. Část rodinných domů má bezodtoké jímky s následným
vyvážením odpadu. Malá ČOV je vybudována pro hostinec U Horáků. Odtok vyčištěných vod
je do potoka Mřenka. Podle Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Nový Jičín je
v Palačově uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Pro čištění odpadních splaškových
vod bylo uvažováno s vybudováním nové ČOV – s odvodem vyčištěných vod do potoka
Jasenka. Záměrem Obce Starý Jičín je pro Palačov vybudovat obecní čistírnu odpadních vod
se zaústěním do potoka Mřenky.
V k.ú. Petřkovice u Starého Jičína – jednotná kanalizace odvádí splaškové odpadní vody
z domácností spolu s vodami srážkovými do potoka Mřenka. Vyústění kanalizace do potoka
Mřenka je otevřeným příkopem. Záměrem Obce Starý Jičín je pro obec Petřkovice
vybudovat obecní ČOV umístěnou u zaústění stávající kanalizace do potoka .
V k.ú.Starojická Lhota - odpadní vody jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na
ČOV situovanou na západním okraji zástavby. Odtok vyčištěných vod je do Lhotského
potoka. ČOV Starojická Lhota nemá stanoveno ochranné pásmo.
V centrální části Starého Jičína je vybudována jednotná kanalizace. Část je odkanalizována
prostřednictvím kanalizace Vlčnova na ČOV Vlčnov. Většina zástavby je odvodněna
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směrem na Jičinu, kde je vyústěna do potoka Grasmanka. Odpadní vody jsou individuálně
předčištěny v septicích.Dešťové vody jsou odváděny soustavou příkopů a propustků do
místních toků. Ve východní části zástavby je vybudována splašková kanalizace, která je
propojena na sběrač vedoucí přes Loučku na ČOV města Nového Jičína v Šenově.
V k.ú. Vlčnov u Starého Jičína je kanalizační síť jednotné kanalizace ukončena na mechanické
čistírně s dočišťováním v biologických rybnících. Stávající stoky kanalizace jsou netěsné, na
ČOV přivádí velké množství balastních vod. Z rybníků voda vytéká do Vlčnovského potoka,
který zde začíná. S ohledem na stávající stav, podle Programu rozvoje vodovodů a
kanalizací okresu Nový Jičín z důvodu pronikání balastních vod do stávající kanalizace je
nutno provést rekonstrukci.

Dále je v obci veřejný středotlaký rozvod zemního plynu a distribuční rozvod elektro.

Z hlediska občanské ho vybavení Obec Starý Jičín připravuje oproti stávajícímu stavu :
- rozšíření hřbitova v - k.ú.Starý Jičín ( na lesní pozemek ve vlastnictví obce)
- k.ú. Starojická Lhota ( na navazující pozemky)
- v k.ú. Janovice vybudování tenisového kurtu v blízkosti stávajících sportovišť
- vybudování hřišť v Dubu, Heřmanicích, Janovicích a Jičině a veřejného hřiště v k.ú. Starý
Jičín
- Stav životního prostředí může ovlivňovat v nemalé míře doprava. Pro území obce Starý
Jičín je závazný ÚPN VÚC Beskydy. Nejvíce negativních vlivů na životní prostředí vzniká
na území obce Starý Jičín v důsledku velké četnosti dopravy s vysokým podílem těžkých
vozidel a v důsledku vysoké jízdní rychlosti na silnici I/48. Závažným negativním vlivem je
vysoká hladina hluku z dopravy, nezanedbatelné jsou však i vibrace, prašnost a objem
exhalací z dopravy těžkých nákladních automobilů. Stávající stav není možno při stále
vzrůstající intenzitě dopravy zachovat, proto je zde počítáno s rozvojem dopravní sítě
s maximálním zachováním prvků životního prostředí, jako je ÚSES aj.

- V současné době je na území Obce Starý Jičín nedostatek parkovacích míst, a to hlavně
v turistické sezóně. Nový územní plán počítá s rozšířením počtu parkovacích míst.
- Stav životního prostředí v obci je ovlivněn i nedostatečně řešenými autobusovými
zastávkami.
- Územím obce jsou nedostatečně vedeny turistické cyklotrasy. V území scházejí objekty
služeb pro cykloturisty.

Posouzení Návrhu zadání územního plánu obce Starý Jičín - SEA

21

Ing.Radmila Kiszová-Pinia, Nový Jičín 6,742 57 Libhošť 455, tel.556 719168, mobil 602 524 698,
fax 556 71 91 69 e-mail: kiszova-pinia@iol.cz, rkiszova@seznam.cz

3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech , které by mohly být provedením
územně plánovací dokumentace významně zasaženy
Co se týče následujících záměrů ÚP obce Starý Jičín, jedná se o plochy v zastavěném a
zastavitelném území obce, kdy se provedením územně plánovací dokumentace nepředpokládá
významné ovlivnění životního prostředí při dodržení všech podmínek vyplývajících ze stávající
platné legislativy.
Provedením územního plánu se nepředpokládá významné negativní ovlivnění charakteristik
životního prostředí. Přesto zde uvádím některé významné charakteristiky dané oblasti, které
nelze pominout:
- Jak již bylo uvedeno, území obce Starý Jičín sousedí s přírodní rezervací Svinec a zasahuje
do něj její ochranné pásmo. Jedná se o část k.ú.Starý Jičín a k.ú.Jičina. Podle vyhlášky č. 9/94
Okresního úřadu Nový Jičín ze dne 22.prosince 1994 o zřízení přírodní rezervace Svinec a
jejího ochranného pásma, je posláním rezervace ochrana floristicky bohatých květnatých
luk, pastvin a lesních ekosystémů s výskytem silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin a
živočichů. Celková rezervace má výměru 162 ha ( k.ú.Kojetín u Starého Jičína, k.ú.Jičina,
k.ú. Starý Jičín, k.ú.Loučka u Nového Jičína, k.ú.Nový Jičín –Horní předměstí).
Nařízením č.3/1996 Okresního úřadu Nový Jičín byly článek 1 odst.2 a čl. 4 odst. 1 vyhlášky
č.9/1994 , které obsahují výčet pozemků dle evidence katastru nemovitostí, tvořících přírodní
rezervaci a její ochranné pásmo , nahrazen dne 3.5.1996 novým textem. Od té doby má k.ú.
Jičina nové katastrální mapy s odlišnými parcelními čísly. V citované vyhlášce je stanoveno,
ke kterým činnostem je nutný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody .
- Na území obce Starý Jičín jsou dva památné stromy. Jedná se o :
- k.ú.Janovice u Nového Jičína- lípa malolistá- v zahradě za humny u vepřína
na pozemku parc.č. 45 , rozhodnutí o ochranně vydala Rada ONV v Novém
Jičíně na 3. schůzi dne 26.1.1972 ( jako chráněný přírodní výtvor)- stáří cca
300 let, má vymezeno ochranné pásmo 15,92 m. Podmínky režimu pásma
nejsou uvedeny
- k.ú.Starý Jičín- lípa srdčitá – lípa svobody - na pozemku parc.č. 399,
rozhodnutí o ochraně vydala Rada ONV v Novém Jičíně na 62. schůzi dne
13.6.1980 ( jako chráněná přírodní památka). Stáří cca 90 let . Podmínky
režimu pásma nejsou uvedeny.
V uvedených rozhodnutích o ochraně nejsou pro památné stromy vymezena ochranná pásma.
Pokud není orgánem ochrany přírody vymezeno ochranné pásmo při vyhlášení památného
stromu, má základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru
kmene nad zemí měřeného ve výši 130 cm.
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V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost , např. výstavba,
terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

- Část území Obce Starý Jičín je součástí přírodního parku Podbeskydí. Přírodní park
Podbeskydí o rozloze 125 km2 byl vyhlášen v roce 1994 na území okresu Nový Jičín v
nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny, která je představována Štramberskou
vrchovinou se dvěma odlišnými částmi - Ženklavskou a Hodslavickou. Podradhošťská
pahorkatina zasahuje do území okresu Frýdek - Místek a Nový Jičín.
Přírodní park Podbeskydí byl zřízen vyhláškou č. 5/1994 dne 3.června 1994 Okresního úřadu
Nový Jičín a jeho posláním je především zachování krajinného rázu, který je typický pro toto
území, s řadou lokalit, z nichž je možno vysledovat vývoj zemského povrchu a geologických
dějin Země, ale i s mimořádnou druhovou pestrostí živých organismů a přírodních krás. K
ochraně těchto hodnot jsou nutná i určitá omezení.Hranice jsou vymezeny ve vyhlášce.
Posláním přírodního parku Podbeskydí je :
- zachování krajinného rázu, který je typický pro sosiekoregion „Podbeskydská pahorkatina“
se zvláště významnými biotopy a lokalitami , které mají rozhodující význam pro zachování
druhové pestrosti živých organismů
- ochrana územních hodnot pro takové formy rekreace a pobytu v přírodě, které nepříznivě
neovlivní jejich přirozenou podstatu
- diferencované a účelné čerpání přírodních zdrojů
- sledování a monitorování vývoje krajinného prostředí v daném území

- Důležitým prvkem územního plánu jsou významné krajinné prvky. Územní plán respektuje
významné krajinné prvky „ze zákona“ – jmenovitě uvedené v ustanovení § 3 písmeno b)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (lesy, vodní
toky, rybníky).
- Zaregistrované významné krajinné prvky – veřejná vyhláška Městského úřadu v Novém
Jičíně pod Č.j. ŽPÚR/364/95/Ing.Da z 21. 2. 1995:
k. ú. Dub u Nového Jičína – pořadové č. 35 222, 35 223, 35 226, 35 227, 35 508, 35 509;
k. ú. Heřmanice u Polomi – pořadové č. 35 504, 35 505, 35 506, 35 507, 35 508, 35 509,
35 510, 35 511, 35 512, 35 513, 35 514, 35 515, 35 516, 35 517, 35 518, 35 519, 35 520,
35 522;
k. ú. Janovice u Nového Jičína – pořadové č. 35 331, 35 333, 35 380, 35 382, 35 489, 35 466,
35 467, 35 529, 35 531;
k. ú. Jičina – pořadové č. 35 329, 35 330, 35 331, 35 332, 35 376, 35 377, 35 380, 35 489,
35 533, 35 534, 35 535;
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k. ú. Palačov – pořadové č. 35 489, 35 491, 35 494, 35 497, 35 524, 35 527, 35 528;
k. ú. Petřkovice u Starého Jičína – pořadové č. 35 379, 35 380, 35 381, 35 489, 35 494,
35 532;
k. ú. Starojická Lhota – pořadové č. 35 218, 35 219, 35 220, 35 221, 35 228, 35 223, 35 484,
35 485, 35 486, 35 487, 35 493, 35 495, 35 502, 35 503, 35 521, 35 523, 35 525;
k. ú. Starý Jičín – pořadové č. 35 153, 35 155, 35 326, 35 330, 35 332, 35 334, 35 335,
35 483, 35 489, 35 498, 35 500;
k. ú. Vlčnov u Starého Jičína – pořadové č. 35 135, 35 148, 35 149, 35 154, 35 471, 35 482,
35 487, 35 488, 35 490, 35 499, 35 501, 35 530.

Podrobněji jsou uvedeny v části územního plánu „Průzkumy a rozbory Starý Jičín „.

4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro
územně plánovací dokumentaci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním
významem pro životní prostředí ( např. oblasti vyžadující ochranu podle
zvláštních právních předpisů)
- Katastrální území Dub u Nového Jičína, k.ú.Heřmanice u Polomi a k.ú. Starojická Lhota
jsou zařazena mezi tzv. zranitelné oblasti ( nařízení Vlády ČR č. 103/2003 Sb., ze dne
3.března 2003 o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
- Část k.ú.Dub leží v II.stupni vnějším hygienického pásma stanoveného rozhodnutím ONV
Nový Jičín ze dne 17.1.1984 pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach-332 pro zdroje Bernartice n.O. –
Hůrka.Pásmo leží mimo zastavěné i zastavitelné území.
- ÚP řeší
v k.ú.Dub vybudování ČOV. Tato byla v kolizi s trasou oderské větve
průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe. V ÚP je posunuta mimo plochu území rezervy vodní
dopravy.
Část k.ú.Janovice u NJ leží ve II.stupni vnějším hygienického ochranného pásma
stanoveného rozhodnutím ONV NJ ze dne 17.1.1984 pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach-332 pro
zdroje Bernartice n.O.-Hůrka.
- Prameniště Jičina, horní pramen má ochranné pásmo stanoveno rozhodnutím ONV Nový
Jičín č.j. VLHZ/3031-3/76/Ma-402 z 22.2.1977. Prameniště Jičina Dolní pramen - má
ochranné pásmo stanoveno rozhodnutím ONV Nový Jičín č.j. ŽP-5121/95/Pe-231/2z
30.11.1995. Prameniště Starý Jičín –Hory, horní a dolní pramen – mají ochranná pásma
stanovena rozhodnutími ONV Nový Jičín z 26.8.19877 č.j.VHLZ/2104/77/Po-332.
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Schválením provozního řádu Skupinového vodovodu Starý Jičín – rozhodnutím ONV Nový
Jičín ze dne 4.5.2000 pod zn. ŽP/8186/99/Pe-23/2 jsou tato prameniště ponechána jako
dlouhodobé rezervy s možností okamžitého propojení v případě havarijního nedostatku
pitné vody.
- Část k.ú.Jičina ( malá část zástavby) leží ve II. stupni vnějším hygienického ochranného
pásma stanoveného rozhodnutím ONV Nový Jičín pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach-332 ze dne
17.1.1984 pro zdroje Bernartice n.O. – Hůrka.
- Celé k.ú.Palačov leží ve II: stupni vnějším hygienického ochranného pásma stanoveného
rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 17.1.1984 pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach-332 pro zdroje
Bernartice n.O. – Hůrka.
- Celé k.ú.Petřkovice leží ve II. stupni vnějším hygienického ochranného pásma
stanoveného rozhodnutím OVN Nový Jičín pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach-332 ze dne
17.1.21984 pro zdroje Bernartice n.O.-Hůrka.
- Do severního okraje k.ú.Starojická Lhota zasahuje malá část II.stupně vnitřního, celé
k.ú. se nachází ve II. stupni vnějším hygienického ochranného pásma stanoveného
rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 17.1.1984 pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach-332 pro zdroje
Bernartice n.O. – Hůrka.
- Část k.ú. Starý Jičín leží ve II. stupni vnějším hygienického ochranného pásma
stanoveného rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 17.1.1984 pod č.j. VLHZ/4711/84/Mach332 pro zdroj Bernartice n.O. – Hůrka.
- Část k.ú.Vlčnov u Starého Jičína leží ve II.stupni vnějším hygienického ochranného
pásma stanoveného rozhodnutím ONV Nový Jičín
ze dne 17.1.1984 pod č.j.
VLHZ/4711/84/Mach-332 pro zdroj Bernartice n.Odrou-Hůrka.
Problematika je ošetřena v územním plánu odkanalizováním a výstavbou čistíren odpadních
vod.
- Podle ÚPN VÚC Beskydy ( schváleného usnesením vlády ČR ze dne 25.3.2002 č. 298 o
územním plánu velkého územního celku Beskydy „ Výhledově, po návrhovém období ÚPN
VÚC Beskydy, je sledována realizace průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe ), jehož
územní ochrana vychází z vládního usnesení č. 635 z 11.12.1996. Sledovaná vodní cesta patří
do vodních cest závazně potvrzených Evropskou dohodou o hlavních vnitrozemských cestách
mezinárodního významu ( dohoda AGN), jenž vstoupila v platnost v r. 1997 a v r. 1999 se
stala součástí českého právního řádu.
V ÚPN VÚC Beskydy je navržena územní ochrana trasy průplavního spojení D-O-L
v koridoru, který vstupuje do řešeného území v koordinaci s ÚPN VÚC Olomoucké
aglomerace v prostoru Polom-Dub...“.
Tzv. oderská větev průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe je územím Obce Starý Jičín
vedena ve směru toku Luhy, tj. severní částí k.ú. Heřmanice u Polomi ( přes rybníky) a
severozápadním okrajem k.ú. Dub u Nového Jičína.
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Za obcí Polom kříží průplav rychlostní komunikaci R 48 ( dle údajů Ministerstva dopravy
ČR- výhled). Součástí výstavby nového mostu bude i vybudování mimoúrovňové křižovatky
na pravém břehu, jako náhrady za křižovatku v trase navrhovaného průplavu. V blízkosti je
navržen i nový most pro silnici č.III/44018, který bude sloužit i pro vedení přesměrované
dopravy z rychlostní komunikace .
V generelu vodní cesty jsou koncepčně řešeny pouze územní nároky. Koridor vlastní vodní
cesty žádné prostorové korekce neumožňuje.
Podél toku Lhotského a Vysockého potoka, tj. po hranici k.ú. Starojická Lhota a k.ú. Dub u
Nového Jičína, je veden regionální biokoridor K 143 , tj. je trasován v „ chráněném území
pro navrženou trasu průplavu“ ( v územně hájené trase průplavu dle usnesení Vlády ČSR č.
169/1971 Sb., ).
Podél toku Luhy je veden regionální biokoridor RK 1532, tj. je ve střetu s oderskou větví
průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe převzaté v tomto úseku do ÚPN VÚC Beskydy podle
usnesení Vlády ČR č. 635 z 11.12.1996.
ÚSESy
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci se správami CHKO
Beskydy a Poodří řeší problematiku migrační prostupnosti území Moravské brány pro velké
savce mezi Beskydami a Jeseníky resp. oblastí Karpat a Českého masivu. Pro tento účel byly
vytipovány konkrétní potenciálně funkční průchody kulturní krajinou a to včetně křížení
s bariérami dálnice D47 a připravované rychlostní komunikace R48. Tyto průchody budou
zohledněny při budování zmíněných staveb a připravovaná změna ÚPN VÚC Beskydy
počítá s ochranou tras formou regionálních biokoridorů ÚSES.
-Dle údajů Okresního generelu ÚSES Nový Jičín z roku 1997 je lokální biokoridor trasovaný
mezi nadregionálním biokoridorem K 144 a regionálním biokoridorem RK 1533 přibližně po
hranici mezi Novým Jičínem a Starým Jičínem. Trasa tohoto biokoridoru je nezbytně nutná
pro zastavěnou část města Nový Jičín pro dodržení maximální vzdálenosti libovolného bodu
v terénu od skladebné části ÚSES. Územní plán řeší křížení trasy biokoridoru s trasou silnice
I/48 ( připravované rychlostní silnice R 48) v zastavěném území v lokalitě Žlabec ( hranice
mezi k.ú. Starý Jičín a k.ú. Loučka u Nového Jičína), tj. v prostoru mimoúrovňové křižovatky
MÚK Starý Jičín.
Jak vyplývá z vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území ČR
(naposledy uveřejněného ve Věstníku MŽP, částka 12, z prosince 2005), náleží území obce
Starý Jičín k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde dochází u ukazatele
suspendované částice frakce PM10 k překročení imisního limitu.
Vzhledem k tomu bylo MŽP ČR Ostrava doporučeno všechny zdroje znečišťování
ovzduší posoudit z hlediska možné eliminace negativního vlivu na kvalitu ovzduší, zejména
pokud se týká výše uvedeného ukazatele znečištění.
V návrhu zadání byla navržena plocha pro veřejné hřiště u rychlostní silnice R48. Ve
vztahu k požadavkům stanoveným v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále také v nařízení
vlády ČR ze dne 15. března 2006 č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací není z hlediska ochrany zdraví lidu tato plocha vhodná.
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5. Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo
vnitrostátní úrovni, které mají vztah k územně plánovací dokumentaci, a způsob,
jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy, zejména při porovnání
variantních řešení
- Návrh územního plánu respektuje vymezení a stanovené podmínky ochranných pásem
vodních zdrojů podle správních rozhodnutí
- Stanovuje pro vymezené zastavitelné plochy prostor pro čistírny odpadních vod.
- V návrhu územního plánu je respektováno ochranné pásmo přírodní rezervace Svinec v
k. ú. Jičina a k. ú. Starý Jičín – vyhláška č. 9/94 Okresního úřadu Nový Jičín z 22. prosince
1994 o zřízení přírodní rezervace Svinec a jejího ochranného pásma, ve znění nařízením
č. 3/1996 Okresního úřadu Nový Jičín z 3. 5. 1996.
- Nad rámec řešení územního plánu je stanovování stromů a dřevinných porostů, které mají
být v jednotlivých zastavitelných plochách zachovány. Přesto jsou v územním plánu
respektovány : památný strom lípa malolistá v zahradě za humny u vepřína na pozemku
parc. č. 45 k. ú. Janovice u Nového Jičína – rozhodnutí Rady ONV v Novém Jičíně na 3.
schůzi dne 26. 1. 1972 (jako chráněný přírodní výtvor) a památný strom „lípa svobody“
náměstí u kašny na pozemku parc. č. 399 k. ú. Starý Jičín – rozhodnutí Rady ONV v Novém
Jičíně na 62. schůzi dne 13. 6. 1980 (jako chráněná přírodní památka) a VKP ze zákona.
- S ohledem na skutečnost, že část území Obce Starý Jičín leží v přírodním parku
Podbeskydí - k. ú. Janovice u Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Petřkovice u Starého
Jičína, k. ú. Starý Jičín – vyhláška č. 5/94 o zřízení přírodního parku „Podbeskydí“
Okresního úřadu Nový Jičín z 3. 6. 1994, byla brána na toto zřetel při umisťování staveb a
stanovení zastavitelnosti obce a možnostech hospodaření, s ohledem na stanovený režim
přírodního parku.
- Významné krajinné prvky „ze zákona“ – jmenovitě uvedené v ustanovení § 3 písmeno b)
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (lesy,
vodní toky, rybníky) byly převzaty od dotčeného orgánu státní správy.
- Zaregistrované významné krajinné prvky – veřejná vyhláška Městského úřadu
v Novém Jičíně pod Č.j. ŽPÚR/364/95/Ing.Da z 21. 2. 1995.
- Na základě údajů z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, poskytnutých Národním
památkovým ústavem, územním pracovištěm v Ostravě jsou na území Starého Jičína
evidovány kulturní památky.
- k.ú.Janovice u Nového Jičína – 1424/8-1597 - památník Františka a Josefa Vahalíka
- k.ú. Jičina – 30911/8-1605 – výšinná osada púchovské kultury
- k.ú. Starý Jičín – 18996/8-1683 – zřícenina hradu Starý Jičín
- 27923/8-1677 – farní kostel sv.Václava
8-1677/1 – farní kostel sv.Václava
8-1677/2 – areál hřbitova s ohradní zdí a schodištěm se dvěma putti
8-1677/3 – kamenný kříž se sochou sv. Maří Magdaleny
8-/1677/4 – kamenný kříž
- 15648/8-1681 - kašna
-28534/8-1682 - socha sv.Jana Nepomuckého
-45222/8-1678 - soubor dvou soch : sv.Florián, sv.Vendelín
8-1678/1 - socha sv.Floriána
8-1678/2 - socha sv. Vendelína
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-40322/8-1679 - torso kašny
- 26808/8-1680 - tzv. popravčí sloup
Územní plán respektuje tyto výše uvedené kulturní památky.
Územní plán obce Starý Jičín, jak již bylo uvedeno výše v textu, jednoznačně vymezuje
skladebné části územního systému ekologické stability krajiny (dále: ÚSES). V souladu s
metodickými požadavky je vymezen jen minimální ÚSES, tj. jen jeho nutný a nezbytný
rozsah.
Vymezení ÚSES nadregionální a regionální úrovně územním plánem Starého Jičína vychází z
„Vyhodnocení ÚPN VÚC na území Moravskoslezského kraje dle § 187, odst. 2 zákona
č.183/2006 Sb. – úpravy 03/2007 Záměry navržené k převzetí bez věcné změny z platných
ÚPN VÚC“, které provedl Moravskoslezský kraj - krajský úřad, odbor územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče, a informoval o tom obce kraje dopisem ČJ.: MSK
74827/2007 z 15. května 2007.
Vymezení ÚSES lokální (místní) úrovně územním plánem Starého Jičína vychází z „Okresní
generel územních systémů ekologické stability Nový Jičín“ (Help Forest Olomouc, 1997,
1 : 10 000).
Územní systém ekologické stability = účelně navržená soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, která vytváří základní podmínky pro dosažení trvalé ekologické rovnováhy kulturní
krajiny. ÚSES je tvořen funkčním propojením biocenter, biokoridorů a interakčních prvků .
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Při respektování požadavků ochrany přírody mohou být na dotčených plochách
povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení obce a meliorační stavby. Dále se
připouští údržba stávajících objektů .
Na dotčených plochách ÚSES se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické
stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability, dále na těchto plochách nelze
provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních nádrží, těžit
nerosty a jiným způsobem závažněji narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch.
Územní plán přebírá křížení nadregionálních a regionálních biokoridorů s rychlostní
komunikací R 48 do dvou míst
– jednou jižně od k. ú. Dub u Nového Jičína (k. ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou,
Olomoucký kraj)
- jednou na rozhraní k. ú. Palačov a k. ú. Starojická Lhota .
- Územní plán řeší vyhodnocení záboru půdy podle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva životního
prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, a podle Metodického pokynu OOLP/1076/96 Ministerstva životního prostředí
ze dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu.
- Součástí návrhu územního plánu je stanovení lesních ploch s převažujícím využitím pro
lesnictví a myslivost a vyhodnocení záboru lesních pozemků podle zákona č. 289/1995 Sb.
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Vyhodnocení je zpracováno v souladu s přílohou č.3 vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se
upravují některé podrobnosti zákona. V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona je pak orgán
krajského úřadu oprávněn k závaznému posouzení předložených podkladů, a to již při
zpracování konceptu dané změny.
Jedním z cílů ochrany životního prostředí je respektování lesního zákona. V návrhu ÚPD se
nepočítá se záborem pozemků určených k plnění funkce lesa pro umístění rekreačních nebo
sportovních staveb, ke kterým se podle § 48 odst. 1 písm.b) lesního zákona vyjadřuje klasický
úřad.
Jedná se o poměrně ekologicky stabilní krajinu.
- Územím obce Starý Jičín je vedena plánovaná trasa průplavu Dunaj-Odra-Labe. Je
vedena ve směru sever-jih po Lhotském a Vysockém potoce, tj. po západní hranici k.ú.
Starojická Lhota = po východní hranici k.ú. Dub u Nového Jičína. Jedná se o územně hájenou
trasu dle Usnesení vlády ČSR č. 169/1971. V tomto průplavním koridoru se nepřipouští
nekoordinovaná investiční činnost znemožňující nebo neúměrně zdražující realizaci
průplavu.
Dle Usnesení vlády ČR č. 635 z 11.12.1996 je tento koridor chráněn v rámci směrné části
územního plánu Velkého územního celku. Podle ÚPN VÚC
Územní plán, vymezuje plochy územní rezervy pro tzv. oderskou větev průplavního spojení
Dunaj-Odra-Labe, která je územím Obce Starý Jičín vedena ve směru toku Luhy, tj. severní
částí k. ú. Heřmanice u Polomi (přes rybníky) a severozápadním okrajem k. ú. Dub u Nového
Jičína.
Obec Starý Jičín, Územní plán, přebírá Ministerstvem dopravy ČR, odbor plavby a vodních
cest, v srpnu 2004 poskytnutých digitálních podkladů z „Generálního řešení průplavního
spojení D-O-L“ (vypracovaly Vodní cesty, a. s., Praha, v prosinci 2001) bez jakýchkoliv
úprav hranice plochy budoucího průplavu a vymezení koridoru pro něj.
Z grafické části ÚP je zřejmé, že stávající komunikační vedení silnice I/48 koliduje
s koridorem D-O-L.
Vodní toky
V zájmovém území je nutné řádně udržovat vodní toky a zabránit ukládání odpadů
na břehy i přímo do vody. Na obou březích vodních toků udržovat manipulační pruhy.
Realizací záměrů plynoucích z ÚPD - se předpokládá kladný přínos pro životní prostředí.
V ÚPD jsou respektovány stávající vodní toky. Jsou zachovány manipulační pásy, území 6
m od horních břehových hran vodních toků, tyto nebudou zastavěny, nebudou zde umístěna
oplocení a využití tohoto území se správci toků bude projednáno. Vodní toky není přípustné
zatrubňovat.
Na území obce Starý Jičín není stanoveno žádné záplavové území. ( V aktivní zóně se nesmí
umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vybraných vodních děl, které stanoví
zákon. Dále je zakázáno např. těžit nerosty, zeminu a provádět terénní úpravy zhoršující
odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení,
zřizovat tábory, kempy, apod.).
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Ochrana vodních zdrojů
V řešeném území jsou respektovány stávající zdroje pitné vody a jejich ochranná pásma.
Likvidace odpadních vod je řešena v souladu se zákonem o vodách. Nesmí docházet ke
zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody.

Dalším cílem ochrany jsou přírodní zdroje
Z hlediska ochrany nerostného bohatství a geologické stavby území, v návaznosti na § 15
zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a § 13 zákona č. 62/1988
Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o geologických pracích), ÚP respektuje :
- hranice výhradního ložiska Choryně
- hranice dobývacího prostoru Lešná
- prognózní zdroj Nový Jičín-Hodslavice
- chráněné ložiskové území české části Hornoslezské pánve
- sesuvná území u Heřmanic, Starého Jičína, Petřkovic,
Sesuvná území byla převzata z výkresu limitů podle mapy ČGS-Geofondu „Sesuvy a
jiné nebezpečné svahové deformace“ z roku 1999.
Podle aktuálnější „Mapy svahových deformací na území Moravskoslezského kraje“
z roku 2005, kterou zpracoval Geotest Brno, a.s. a VŠB-TU Ostrava, Institut geoinformatiky,
však ve správním území obce došlo k aktualizaci vymezení sesuvných zemí. V územním
plánu obce jsou uvedena a zakreslena sesuvná území podle těchto nových map.
Nové „Mapy svahových deformací na území Moravskoslezského kraje“ z roku 2005
jsou k dispozici na Krajském úřadě moravskoslezského kraje.
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6. Závažné vlivy ( včetně sekundárních, synergických, kumulativních,
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných,
pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant územně plánovací
dokumentace na životní prostředí.
Územní plán Obce Starý Jičín byl zpracován v jedné variantě. Ovlivnění životního
prostředí jako takového není snadné charakterizovat, resp. za předpokladu dodržení
základních podmínek bude minimální.
Některé z navrhovaných záměrů ÚPD vytváří rámec, kdy by spadaly do působnosti zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění v případě, že by
dosahovaly parametrů záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb.,. Na tyto záměry
bude samostatně aplikován tento zákon č. 100/2001 Sb., v platném znění a bude postupováno
při vyhodnocení možných vlivů dle tohoto zákona
6.I. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Při realizaci Územního plánu Obce Starý Jičín při dodržování zákonných předpisů
se nepředpokládá vznik zdravotního rizika pro obyvatelstvo. Hodnocení ekologických a
zdravotních rizik plánovaných projektů a aktivit vymezených v návrhu ÚPD je nezbytnou
součástí tohoto hodnocení. Dlužno poznamenat, že alespoň zdravotnická část těchto aktivit u
nás nepředstavuje žádnou novinku, protože veškeré výše citované záměry byly podle zákona
v minulosti posuzovány okresními či krajskými hygieniky v rámci preventivního dozoru.
Zatímco počáteční fáze hodnocení rizika, jmenovitě jeho identifikace a hodnocení expozice,
mají ryze přírodovědný charakter, vlastní hodnocení rizika již zahrnuje v rostoucí míře
arbitrární hlediska (např. koeficienty bezpečnosti), dále jeho sdělování (risk communication) a
zejména jeho kontrolu, či lépe zvládání (snad v této souvislosti je třeba přesnějšího překladu
termínu risk management). Přes psychosociální hlediska se posuzování rizik a vlivů posléze
dostává do polohy politického rozhodování. Nezanedbatelnou složkou uvedeného systému
hledisek, nebo prostě etap hodnocení, je vnímání, či percepce příslušného rizika populací,
která má být či již je uvedenému riziku vystavena.
Prevencí těchto problémů může být včasná vysvětlovací kampaň, cílená zdravotnická
osvěta v době příprav průmyslových, dopravních či jiných staveb a využití a zapojení
místních občanských aktivit či aktivistů do vysvětlovací kampaně. Jejím smyslem je
srozumitelné přesvědčování většiny místní populace a jejich představitelů o únosnosti jeho
míry s uvedením výhod, která realizace projektu přinese. Dodatečné snahy vysvětlit veřejnosti
skutečný stav věcí, jsou zpravidla přijímány s nedůvěrou až se záští, s tím, že tyto informace
jsou vládou, průmyslem, armádou či jinou institucí dobře zaplacenými
dezinformacemi,zakrývající pravý, tj. nepochybně katastrofální stav věci.
Po důkladném prozkoumání možných vlivů a rizik návrhu změn ÚPD je možno
konstatovat, že návrh UPD nepředstavuje možná zdravotní a sociální rizika pro
obyvatelstvo.
6.2. Vlivy na ovzduší a klima
Co se týče navrhovaných změn ÚPD, zde je možno konstatovat, že tyto změny svým
charakterem neovlivní negativně ovzduší dotčené lokality, ani jejího okolí. Realizací
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navrhovaných změn nedojde k ovlivnění daného klimatu. Co se týče ovlivnění ovzduší a
klimatu v širším měřítku, toto ovlivnění se nepředpokládá.
V ÚP jsou zakresleny plochy výroby a skladování s vlivy za hranice ploch. Jedná se
hlavně o plochy v těsné návaznosti na střediska živočišné výroby. Veškerá změna v chovu –
zástavu, bude řešena dle platné legislativy( zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí .
6.3. Vlivy na hlukovou situaci
Jak již bylo uvedeno, k částečnému zvýšení hluku může dojít v období výstavby
plánovaných změn při použití mechanizmů a stavební techniky. Lokalizací jednotlivých
záměrů není předpoklad překročení povolených limitních hodnot hluku pro venkovní
prostředí. Co se týče hluku z dopravy, a to jak v období výstavby, tak i následného provozu,
bude při posuzování dle zák. č. 100/2001 Sb., tuto dopravu nutno maximálně směrovat mimo
zastavěného území obce.
6.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Při realizaci záměrů navrhovaných změn není předpoklad negativního ovlivnění
povrchové a podzemní vody. Jedná se o záměry, které svým charakterem neovlivní odtokové
poměry dané oblasti.
6.5. Vlivy na půdu
Realizací některých záměrů dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu.
S ohledem na plánované aktivity a na skutečnost, že pro nově navržené plochy je
vypracováno samostatné vyhodnocení záborů ZPF, nepředpokládá se realizací závažné
ovlivnění životního prostředí.
6.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Tyto vlivy se nepředpokládají.
6.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Realizace změn ÚP se nepředpokládá negativní vliv na faunu a flóru. Realizací se
nepředpokládá ovlivnění stávajícího ekosystém nad únosnou míru.
Stanovením limitů a projednáním regulativů s vymezením přípustného, nepřípustného nebo
podmíněného funkčního využití ploch a stanovením podmínek pro umísťování staveb a
povolování změn ve využití území, jakož i stanovením zásad pro uspořádání řešeného území
ve vztahu k územnímu systému ekologické stability, ochraně významných krajinných prvků a
zachování krajinného rázu se po schválení územního plánu nepředpokládá zásadní negativní
ovlivnění zájmů chráněných výše uvedeným zákonem.
V rámci projednání konkrétních záměrů zejména při umísťování a povolování staveb budou
ze strany orgánu ochrany přírody uplatněna příslušná ustanovení zákona (např. § 4 odst. 2, §
12 odst. 2) s případným stanovením podmínek k realizaci.
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Územní plán jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému ekologické stability
krajiny - ÚSES. V souladu s metodickými požadavky je vymezen jeho nutný a nezbytný
rozsah.
6.8. Vlivy na krajinu
Při realizaci navrhovaným změn je bráno v úvahu umístění některých plánovaných
záměrů v chráněné krajinné oblasti, v ochranných pásmech II.stupně vnější jímacích území.
Při posouzení záměrů není předpoklad závažného ovlivnění krajinného rázu. Negativní vlivy
na krajinu při dodržení podmínek stávající platné legislativy, se nepředpokládají.
K možnosti existence vlivu předložené změny ÚPD na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77
odst. 3 písm. w) uvedeného zákona, ve smyslu § 45i odst. 1 téhož zákona konstatoval k zadání
ÚPD, že hodnocená změna nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast.
6.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací navržených změn nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku ani
kulturních památek.
6.10. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Závažné negativní vlivy na antropogénní systémy se nepředpokládají. Změní se
funkční využití některých pozemků , budou vyňaty ze ZPF. Neovlivní to však podstatně
strukturu daného území. Biologické vlivy se zde neprojeví, stejně tak i zvýšení hluku a záření.
Nedojde k velkoplošným vlivům v krajině.

o Stávající úroveň zabezpečení eliminace negativních vlivů na prostředí a
obyvatelstvo spojené se změnou ÚPD je na takovém stupni technického
zabezpečení, že je možno očekávat minimální dopad na obyvatelstvo.
o

Částečně během realizace výstavby jednotlivých záměrů může dojít k narušení
faktoru pohody vlivem používání mechanizmů, tj. hlavně dopravních prostředků.
Jedná se o jev přechodný, časově omezený a zanedbatelný.

o Realizace ÚPD neznamená pro obyvatele Starého Jičína, jeho částí, tj. Dub u
Nového Jičína, Heřmanice u Polomi, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Palačov,
Petřkovice u Starého Jičína, Starojická Lhota, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína
a okolních obcí žádné negativní sociální nebo ekonomické důsledky.
o Realizací se nepředpokládá ovlivnění daného klimatu

Posouzení Návrhu zadání územního plánu obce Starý Jičín - SEA

33

Ing.Radmila Kiszová-Pinia, Nový Jičín 6,742 57 Libhošť 455, tel.556 719168, mobil 602 524 698,
fax 556 71 91 69 e-mail: kiszova-pinia@iol.cz, rkiszova@seznam.cz

7. Plánovaná opatření pro předcházení , snížení nebo kompenzaci všech závažných
negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení územně
plánovací dokumentace
Ochrana ZPF a PUPFL
- K pozemkům, které by byly dotčeny a byly ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a
pro něž by bylo vydáno územní rozhodnutí, je nezbytný souhlas pověřeného orgánu
státní
správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního zákona. Pro zábor pozemků určených k plnění funkcí
lesa( PUPFL) dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů bude v případě potřeby vypracován návrh odnětí
a omezení PUPFL podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona. Územní plán však nepočítá
se záborem pozemků určených k plnění funkcí lesa.
- Pro nově navrhované plochy bude vypracováno samostatné vyhodnocení ZPF.
Změny v ÚPD jsou v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Ochrana zemědělské půdy ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, bude zabezpečena tím, že je respektováno ust. §
4 zákona a pro záměry územního plánu
budou využity především plochy nezemědělské a
nedostatečně využité.
Nakládání s odpady
- Nakládání s odpady bude podrobněji řešeno a konkretizováno v následujících
stupních zpracování PD na jednotlivé záměry, a to ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nakládání s odpady není v Návrhu Územního plánu obce Starý Jičín předmětem
řešení. Územní plán respektuje a navazuje na „Plán odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje“. Územní plán nepočítá s výstavbou skládky odpadů, ani jiných
zařízení k nakládání s odpady. Odvoz odpadů je z jednotlivých obcí zajišťován smluvně
s odbornými firmami, není zde předpoklad negativního ovlivnění navrhované ÚPD z hlediska
odpadů na životní prostředí.
Nakládání s vodami
-V současné době je zpracován „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Moravskoslezského kraje“.Tento se po schválení stává závazným podkladem pro zpracování
územně plánovací dokumentace. Odpadní vody, které nejsou napojeny na veřejnou
kanalizační síť, budou dle Návrhu územního plánu postupně svedeny do nově budovaných
kanalizačních přípojek a na ČOV. Správcem ČOV je Obecní úřad Starý Jičín. Realizace
výstavby kanalizačních přípojek, kanalizace a ČOV je v souladu se stávající platnou
legislativou
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Návrh územního plánu řeší ochranu povrchových a podzemních vod, vybudování
ČOV : -

v k.ú.Dub.

-

v k.ú.Palačov - obecní ČOV se zaústěním do potoka Mřenka.

-

v k.ú.Petřkovice u Starého Jičína – u zaústění stávající kanalizace do potoka Mřenka

Odkanalizování je řešeno v obci Starý Jičín a jejich částech v souladu s platnými právními
předpisy , tj. zákona o vodách a souvisejícími předpisy, tj. zák. o vodovodech a kanalizacích a
koncepcí okresu Nový Jičín, tj. jak již bylo uvedeno Programem rozvoje vodovodů a
kanalizací okresu Nový Jičín, který byl aktualizován v lednu 2001.
Realizace nově navržené zástavby je podmíněna řádným odkanalizováním v souladu s § 38
vodního zákona.
Při návrhu využití pozemků respektuje územní plán přírodní podmínky i stávající stav území,
využití pozemků dbá na zachování a nezhoršování odtokových poměrů.
Přírodní a urbanizované prostředí
Ochrana přírody a krajiny –dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění. Návrh územního plánu vychází z charakteru a měřítka dochované
venkovské zástavby a respektuje prostorovou charakteristiku zástavby v regionu. V tomto
kontextu jsou posuzovány i jednotlivé záměry ÚP.
- V návrhu ÚP jsou vymezeny hranice zastavěného a zastavitelného území.
- Vhodnost zařazení jednotlivých lokalit do zastavěného a zastavitelného území bude
posouzena, popř. omezena dotčenými orgány státní správy v oblasti ochrany životního
prostředí ( ÚSES, VKP, chráněná krajinná oblast, přírodní park apod.).Vymezení
navrhovaných ploch je řešeno se zaměřením na ochranu přírody a krajiny tak, aby byl
zachován přirozený charakter rozptýlené zástavby.
- Respektování vodních toků ( včetně ochranného pásma ) a manipulační pruhy 8 m u
vyznačených toků a 6 m u ostatních drobných vodních toků, 30 m u vodního toku Luha.
- Respektování sesuvných území dle map zpracovaných společností Geotest Brno,a.s. a VŠTTU ( Institut geonformatiky ) Ostrava ( viz. podklad Ministerstva životního prostředí – u
zřizovatele.
Územně projektová dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití nerostného
bohatství v řešeném území.
- Ochrana vodních zdrojů a dodržování PHO.
V řešeném území jsou respektovány stávající zdroje pitné vody a jejich OP
- Ochrana hodnotných přírodních prvků v zástavbě i ve volné krajině
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Územní systém ekologické stability
Návrh územního plánu jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému
ekologické stability krajiny (dále: ÚSES). V souladu s metodickými požadavky je vymezen
jen minimální ÚSES, tj. jen jeho nutný a nezbytný rozsah. Vymezení ÚSES nadregionální a
regionální úrovně územním plánem Starého Jičína vychází z „Vyhodnocení ÚPN VÚC na
území Moravskoslezského kraje dle § 187, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. – úpravy 03/2007
Záměry navržené k převzetí bez věcné změny z platných ÚPN VÚC“, které provedl
Moravskoslezský kraj - krajský úřad, odbor územního plánování, stavebního řádu a
památkové péče,
Požadavky na ochranu kulturních památek
V řešeném území nedojde realizací k ovlivnění kulturních památek.
Občanské vybavení, podnikání, sport a rekreace
Územní plán řeší potřeby obce na zřizování občanské vybavenosti. ÚPD řeší plochy pro
sport a krátkodobou rekreaci. Při realizaci těchto záměrů bude dodržován zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vodní zákon a zákony související. Záměry
jsou navrženy a ošetřeny s minimalizaci možného ovlivnění životního prostředí.

Občanská vybavenost
Při návrhu objektů občanské vybavenosti bylo dbáno na lokalizaci záměrů s ohledem na
Přírodní park Podbeskydí.
Území obce Starý Jičín náleží k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde dochází
u ukazatele suspendované částice frakce PM10 k překročení imisního limitu.
Vzhledem k tomu zdroje znečišťování ovzduší byly posouzeny z hlediska možné eliminace
negativního vlivu na kvalitu ovzduší, zejména pokud se týká výše uvedeného ukazatele
znečištění. Návrh územního plánu respektuje stávající platnou legislativu (Program snižování
emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje“) , případně další.
Požadavky a limity využití území vyplývající z dalších právních předpisů (zájmu
obrany státu, CO, ochrany ložisek nerostných surovin a těžby, ochrany před povodněmi apod)
Návrh územního plánu respektuje stávající platnou legislativu( „Program snižování
emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje“) , případně další.
Požadavky na řešení vzájemných vztahů částí obce a vztahů se sousedními obcemi
- Ve vztahu k sousedním obcím bude uplatněna koordinace:
- Respektování stávajících liniových staveb technické infrastruktury
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- Zachování návaznosti komunikací, včetně hlavních účelových a zemědělských
komunikací a rekreačních tras do území sousedních obcí.
- Koordinace průběhu prvků nadregionálního, regionálního a lokálního ÚSES s
návrhem ÚSES na území sousedních obcí

8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování
provedeno, včetně případných problémů při shromažďování požadovaných
údajů ( např. technické nedostatky nebo nedostatečné know- how).
Obec Starý Jičín měla stále naléhavější potřebu závazné územně plánovací dokumentace
celého území obce, která zkoordinuje záměry na území celostátního a oblastního
charakteru (zejména všech druhů dopravy a zájmy ochrany přírody) s místními potřebami
a požadavky, stanoví podmínky využívání území a stavební činnosti v obci, poskytne
představu o kapacitních možnostech a doporučí komunální investice z hlediska technické
infrastruktury, dopravy a ochrany životního prostředí včetně doporučení časových období
k jejich realizaci.
Územní plán obce Starý Jičín vymezuje zastavěné a zastavitelné plochy s rozdílným
způsobem využití –způsob využití ploch v členění podle vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území – s případným
uvedením specifikace využití konkrétní zastavitelné plochy.
Územní plán přebírá vymezení z dokumentací „Silnice R 48 MÚK Bělotín - Rybí“
(stupeň: DÚR; datum:05. 2006) a „Silnice I / 35 Lešná - Palačov“ stupeň: DÚR; datum:
05. 2007) zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu – silniční dopravu - rychlostní
silnici včetně vyvolaných investic.
Územní plán obce Starý Jičín vymezuje plochy územní rezervy pro tzv. oderskou větev
průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe, která je územím Obce Starý Jičín vedena ve směru
toku Luhy, tj. severní částí k. ú. Heřmanice u Polomi (přes rybníky) a severozápadním
okrajem k. ú. Dub u Nového Jičína.
Územní plán přebírá Ministerstvem dopravy ČR, odbor plavby a vodních cest, v srpnu
2004 poskytnutých digitálních podkladů z „Generálního řešení průplavního spojení D-OL“ (vypracovaly Vodní cesty, a. s., Praha, v prosinci 2001) bez jakýchkoliv úprav hranice
plochy budoucího průplavu a vymezení koridoru pro něj.
Územní plán stanovuje jako podmínku pro rozhodování u určených zastavitelných ploch
pořízení územní studie pro prověření změn jejich využití (zejména dělení a scelování
pozemků – zajištění dopravní přístupnosti a budoucí zastavitelnosti).
Obec Starý Jičín, Územní plán, nestanovuje v žádných plochách a koridorech jako
podmínku pro rozhodování vydání regulačního plánu.
Schváleným územním plánem jsou řešeny plochy zastavěné i zastavitelné. Výstavba
staveb pro bydlení není předmětem tohoto hodnocení.
Součástí ÚP jsou plochy pro sport, plochy pro ÚSES, ČOV, aj. Jedná se o záměry, pro
které bylo provedeno toto posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí.
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V návrhu územního plánu je rozšíření hřbitova ve Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě na
navazující pozemky. Jsou stanovena pásma veřejného pohřebiště, kde jsou dodrženy
podmínky 100 m od obytné zástavby .
Návrh ÚPD obce Starý Jičín včetně všech jeho částí byl řešen v jedné variantě s ohledem
na již vybudovanou infrastrukturu, na hranice zastavitelného a zastavěného území a
rovněž na částečnou lokalizaci v přírodním parku Podbeskydí.
Při posouzení návrhu ÚP a stanovení podmínek pro využití ploch k různým účelům byla
brána v úvahu jejich lokalizace s ohledem na stávající využití daných ploch, s možností
napojení na komunikace, na jejich umístění v prostředí a hlavně s ohledem začlenění do
stávajícího ekosystému s podmínkou nenarušení a pozitivního ovlivnění daného
přírodního prostředí.

9. Stanovení monitorovacích ukazatelů ( indikátorů) vlivu územně plánovací
dokumentace na životní prostředí.
Při posouzení vlivu územně plánovací dokumentace byly brány v úvahu následující
monitorovací ukazatele:
-

vymezená zastavěná území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území (dále jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby,
pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanové podmínky pro využití
těchto ploch a koridorů, nebo pásma hygienické ochrany.

-

respektování stávajících hranic přírodního parku Podbeskydí a režim v tomto území

-

respektování přírodní rezervace Svinec

-

respektování všech prohlášených nemovitých kulturních památek

-

dodržování stávajících ÚSES a podmínek pro zachování ÚSES s návazností na
stávající krajinu. Na pozemcích zahrnutých do ÚSES je zakázáno umísťovat a
povolovat stavby pro bydlení, rekreaci, průmyslovou a zemědělskou výrobu. Jako
prvky ÚSES jsou v územním plánu specifikovány biocentra, biokoridory a interakční
prvky s funkcí základní plochy PUPFL – (pozemky určené k plnění funkcí lesa),
ZK - zeleň krajinná, vodní toky a plochy s příslušnými regulačními podmínkami to
vše současně se zvláštním ochranným režimem ÚSES.

-

Obec Starý Jičín spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (u nichž dochází
k překročení imisních limitů vybraných znečišťujících látek ve vnějším ovzduší pro
ochranu zdraví lidí). Dle § 6 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší kraje
a obce v přenesené působnosti vydávají nařízením krajské a místní programy
snižování emisí.
Dle § 6 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší – z programů snižování emisí podle odst.
6 se vychází při výkonu veřejné správy na krajské a místní úrovni, zejména při
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územním plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn,
a při posuzování záměrů, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, nebo
rozvojových koncepcí a programů rozvoje jednotlivých oborů a odvětví. Na úseku
ochrany ovzduší nelze nadále zhoršovat kvalitu ovzduší.
-

při situování aktivit do volné přírody neovlivnit negativně krajinný ráz

-

neumisťovat novou výstavbu dovnitř pásem hygienické ochrany :
– do pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
- do ochranných pásem rozvodů elektřiny a plynu
- čistíren odpadních vod s výjimkou objektů výrobních a technických
tj. do ochranných

-

výstavbu rodinných a bytových domů korigovat s ohledem na možnost napojení na
vodovod, kanalizační řád, infrastrukturu, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
životního prostředí( není předmětem tohoto hodnocení)

-

v k. ú. Janovice u Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Palačov, k. ú. Petřkovice u
Starého Jičína, k. ú. Starý Jičín a k. ú. Vlčnov u Starého Jičína ÚP přebírá „Nové
podmínky ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části
Hornoslezské pánve v okrese Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Vsetín, Opava a
jižní části okresu Ostrava-město“ stanovené pro plochu C2.

10. Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů zjištěných při provádění územně plánovací dokumentace.
a. Návrhy opatření při plánování rozvoje obce s přihlédnutím k historickým, kulturním,
urbanistickým a přírodním podmínkám území:
o

o

o
o
o

o

Dodržování hranic a režimu přírodního parku Podbeskydí v k. ú. Janovice u
Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína, k. ú. Starý Jičín –
vyhláška č. 5/94 o zřízení přírodního parku „Podbeskydí“ Okresního úřadu Nový
Jičín z 3. 6. 1994
Dodržování ochranného pásma přírodní rezervace Svinec v k. ú. Jičina a k. ú.
Starý Jičín – vyhláška č. 9/94 Okresního úřadu Nový Jičín z 22. prosince 1994 o
zřízení přírodní rezervace Svinec a jejího ochranného pásma, ve znění nařízením
č. 3/1996 Okresního úřadu Nový Jičín z 3. 5. 1996.
Dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,ve znění zákona
č. 186/2006 Sb., a zákona č. 222/2006 sb.,
Důsledné dodržování a respektování vymezené skladebné části územního systému
ekologické stability krajiny - ÚSES, včetně návaznosti na okolní obce.
Návrh změny ÚPD vychází z charakteru a měřítka dochované venkovské zástavby
a respektuje prostorovou charakteristiku zástavby v regionu. V tomto kontextu
jsou posuzovány i jednotlivé záměry ÚP
Z důvodů ochrany obrazu obce v krajině a zachování krajinného rázu je omezen
rozvoj nové zástavby mimo zastavěné území obce
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o

o

o

o
o
o
o
o

o
o

o

Návrh ÚP Obce Starý Jičín respektuje ÚPN VÚC Beskydy.
Jako závazný je vymezen maximální rozsah záboru ZPF mimo hranice současně
zastavěného území. Zábor ZPF uvnitř hranic současně zastavěného území (v rámci
stabilizovaných zastavitelných ploch) je uveden jako směrný. Při záboru ZPF
v souladu se zák.č. 334/1992, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, nutno co nejméně narušovat organizaci ZPF,
hydrologické a odtokové poměry v území.
Dodržení vypracovaného vyhodnocení záboru půdy podle zákona č. 334/1992 Sb.
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, a podle Metodického pokynu
OOLP/1076/96 Ministerstva životního prostředí ze dne 1. 10. 1996 k odnímání
půdy ze zemědělského půdního fondu.
Dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů ( lesní zákon) v platném znění
Dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) ve znění zákona č. 222/2006 .
Dodržování související platné legislativy
Pro vymezené zastavitelné plochy je navržen způsob likvidace odpadních vod
Zastavitelné plochy určené pro bydlení nebo vícefunkční využití nejsou vymezeny
v územích, která jsou atakována hlukem nad přípustné hodnoty stanovené v
nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Respektování zaregistrovaných významných krajinných prvků
k. ú. Dub u Nového Jičína, k. ú. Heřmanice u Polomi a k. ú. Starojická Lhota jsou
zařazena mezi tzv. zranitelné oblasti – nařízení Vlády ČR č. 103/2003 Sb. ze dne
3. března 2003 o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto
oblastech- dodržení stanovených podmínek hospodaření
Důsledná ochrana nerostného bohatství, a to celé nebo část k. ú. Janovice u
Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Palačov, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína, k. ú.
Starý Jičín a k. ú. Vlčnov u Starého Jičína

b. Požadavky na vymezení zastavěných území

o

Vymezení hranic zastavěného a zastavitelného území

c. Požadavky a opatření na ochranu zdravých životních podmínek
o Respektování zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění a zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a
zákona č.189/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví
o V ochranných pásmech staveb pro chov hospodářských zvířat nejsou vymezeny
plochy pro výstavbu staveb pro bydlení, nepovolit výstavbu s podmínkou
realizace technických opatření na eliminaci negativních vlivů živočišné výroby na
tyto plochy, a to zejména ve vztahu k požadavkům stanoveným v zákoně č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále také v zákoně č. 86/2002 Sb., o
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o

o
o

o

ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a některých jeho prováděcích předpisech (např. ve vyhlášce MŽP č. 56/2002 Sb.).
Možnost zemědělské dopravy, která by podle možností minimalizovala průjezdy
zemědělských mechanismů obytným územím obce.
Možnosti nové výstavby s napojením na veřejnou kanalizaci a způsob čištění
odpadních vod ( stávající ČOV)
Ochrana vodních zdrojů - v řešeném území jsou respektovány stávající zdroje
pitné vody a jejich OP. Jsou zachovány místní zdroje pitné vody pro zásobování
pitnou vodou za krizové situace
Respektování a dodržování zákona č. 185/1995 Sb., o odpadech, v platném znění

11. Stanovení indikátorů ( kritérií ) pro výběr projektu.
Pro výběr Územního plánu obce Starý Jičín a jeho částí byly hlavními kritérii:
-

-

-

-

-

soulad s ÚP VÚC Beskydy
splnění požadavku obce Starý Jičín na katastrální území Dub u Nového Jičína, k.ú.
Heřmanice u Polomi, k.ú.Janovice u Nového Jičína, k.ú. Jičina, k.ú. Palačov, k.ú.
Petřkovice u Starého Jičína, k.ú.Starojická Lhota, k.ú. Starý Jičín a k.ú.Vlčnov u
Starého Jičína a konkrétních záměrů vlastníků pozemků a navrhnout změny ÚP dle
únosnosti daného území
pro možnost zvýšení nabídky pracovních míst v obci jsou vymezeny zastavitelné
plochy určené pro vícefunkční využití - pro občanské vybavení a výrobu. Plochy
jsou stanoveny pro umísťování zařízení bez nežádoucích vlivů na obytné a životní
prostředí.
vymezení zastavitelných ploch pro bydlení vyplývající z prognózy vývoje počtu
obyvatel včetně dostatečné zálohy pro převahu nabídky pozemků určených k
zastavění.
návrhy ploch pro územní rozvoj obce v oblasti bytové výstavby, včetně napojení na
technickou infrastrukturu a inženýrské sítě
únosnost území pro návrh ploch pro podnikatelské aktivity a služby
využití vhodných ploch pro plochy krajinné zeleně
výběr pozemků s vymezením využití s ohledem na územní ochranu chráněných
krajinných oblastí, ÚSES, ZPF a PUFL
dodržení ochranných pásem vodních zdrojů, vodních toků, ČOV,
výběr a umístění jednotlivých záměrů s ohledem na dodržení stávající platné
legislativy, hlavně zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění
zohlednění historické a přírodní hodnoty území
respektování koridoru ( plochy územní rezervy pro tzv. oderskou větev ) průplavního
spojení Dunaj-Odra-Labe
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12. Vlivy územně plánovací dokumentace na veřejné zdraví.
Realizací změn územního plánu a záměrů v něm uvedených, při dodržení všech
stanovených podmínek, které jsou v rámci posuzování předmětných záměrů v lokalitě
stanoveny, při důsledné kontrole ze strany dotčených správních orgánů není předpoklad, že
by záměr realizace ÚP obce Starý Jičín a jeho částí představoval zdravotní riziko pro
obyvatelstvo.
Dle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů je :
-

veřejné zdraví – zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je
určován souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.
Hodnocení zdravotních rizik – odhad míry závažnosti zátěže populace vystavené
rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života

-

Při hodnocení vlivu na veřejné zdraví se tedy uvažuje nejen s působením fyzikálních,
chemických ( popř. biologických) škodlivin, ale také s působením jiných faktorů ( sociálních,
ekonomických,...). Hodnocení zdravotních rizik je tedy částí ( jedním z nástrojů) hodnocení
vlivu na veřejné zdraví.
U posouzení vlivu návrhu územního plánu obce Starý Jičín byly prostudovány záměry
z hlediska
o Dodržováním všech stávajících platných předpisů – zde je možno jakákoliv
zdravotní rizika eliminovat.
o Návrh ÚPD obce Starý Jičín vytváří rámec pro posuzování vlivů na životní
prostředí dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění. Jedná se o plochy pro veřejně
prospěšné stavby a plochy pro územní rezervy, rozšíření hřbitovů, sportovní areály
a rozšíření a napojení ÚSES.

o
o
o
o

V těchto uvedených případech a dalších, které vytvoří rámec pro posuzování vlivů
na životní prostředí, bude před zahájením vlastního hodnocení – EIA- nutno
vytipovat faktory, které by mohly při realizaci záměru působit na okolí a
ovlivňovat zdraví obyvatelstva. Odhad potencionálních faktorů se provádí na
základě podkladů od investora ( zejména technického a technologického řešení
záměru), obhlídky zájmové lokality, kartografických materiálů, konzultace
s představiteli obce a jiných informací. Jedná se zde o týmovou práci odborníků (
rozptylová studie, hluková studie apod.). Obecně se hodnocení ( kvantitativní či
kvalitativní ) provádí u těch faktorů, u kterých nelze vliv na zdraví vyloučit.
V této fázi zpracování návrhu ÚP se nepředpokládá nebezpečnost plánovaných
záměrů. Nepočítá se s látkami karcinogenními, toxickými, mutagenními apod.
V této fázi zpracování záměrů ÚP nelze přesně konkretizovat vstupní údaje
v požadovaném rozsahu
Nelze přesně zohlednit všechny faktory ovlivňující zdraví populace a nejsou
konkretizovány všechny cesty vstupu jednotlivých faktorů do organismu
Je zde absence bližších informací o exponované populaci ( rizikové skupiny
populace a jejich velikost, doba trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém

Posouzení Návrhu zadání územního plánu obce Starý Jičín - SEA

42

Ing.Radmila Kiszová-Pinia, Nový Jičín 6,742 57 Libhošť 455, tel.556 719168, mobil 602 524 698,
fax 556 71 91 69 e-mail: kiszova-pinia@iol.cz, rkiszova@seznam.cz

území), dále chybí odhad počtu lidí ovlivněných daným faktorem, definice
podskupin s různou mírou expozice
o Nejistoty hodnocení zdravotních rizik také vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a
omezení daných použitými modely ( např. disperzním modelem SYMOS, model
HLUK +, ...)
Při komplexním hodnocení možného vlivu na veřejné zdraví je potřeba souhrnně a
srozumitelně kvantitativně či kvalitativně zhodnotit všechny faktory a vlivy, které mohou
ovlivňovat zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin a to jak v kladném, tak v záporném
smyslu. Je nutné vzít v úvahu, zda se neprojeví i nepřímé vlivy a pokud ano, je třeba je také
vyhodnotit.
Pozornost je věnována i dopadům příznivým ( společenský či ekonomický přínos
plánovaných záměrů, kdy dojde k rozšíření podnikání v lokalitě, nová nabídka pracovních
příležitostí, druhotně účinky na obchod a služby v lokalitě, jiná pozitiva a přínosy pro obec.
Z hlediska vlivů psychosociálních, zejména pak vlivů na pohodu obyvatelstva je nutno
konstatovat, že pohoda může být narušena při realizaci plánovaných záměrů, a to hlukem a
prašností z dopravy při stavbě apod.
Vztahy mezi životním prostředím a zdravím jsou velmi složité, není je možno všechny správně
předpovědět a zavést do procesu hodnocení územně plánovací dokumentace na veřejné
zdraví. Po důkladném prozkoumání stávajících podkladů je předpoklad, že negativní vlivy
územního plánu Obce Starý Jičín na veřejné zdraví se neprojeví.

13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Předmětem hodnocení je návrh ÚP obce Starý Jičín a jeho částí, tj. katastrální území
Dub u Nového Jičína, k.ú. Heřmanice u Polomi, k.ú.Janovice u Nového Jičína, k.ú. Jičina,
k.ú. Palačov, k.ú. Petřkovice u Starého Jičína, k.ú.Starojická Lhota, k.ú. Starý Jičín a
k.ú.Vlčnov u Starého Jičína. Územní plán obce bude sloužit jako podklad pro rozhodování
obecního úřadu, pro územní a stavební řízení, umožní realizovat veřejně prospěšné stavby
důležité pro další rozvoj obce a vytvoří předpoklad pro přiznání státních příspěvků, zejména
pro dobudování technické infrastruktury. Navržená územně plánovací dokumentace navazuje
na průzkumy a rozbory pro k. ú. Jičina zpracované v roce 1996, k. ú. Starý Jičín a k. ú.
Vlčnov u Starého Jičína. Obec Starý Jičín zvolila postupné zpracování územního plánu
sídelního útvaru jednotlivých částí obce, nejdříve mělo být řešeno stavebně srostlé území
částí obce Jičina, Starý Jičín a Vlčnov. Územní a hospodářské zásady byly schváleny
zastupitelstvem obce 17. 11. 1997. V roce 2000 byl vypracován Územní plán obce Starý Jičín,
koncept, který v souladu se schválenými územními a hospodářskými zásadami řešil jen k. ú.
Jičina, k. ú. Starý Jičín a k. ú. Vlčnov u Starého Jičína na mapových podkladech v měřítku
1 : 2 000, 1 : 5 000 a 1 : 25 000. Projednávání tohoto konceptu nebylo dokončeno.
Toto hodnocení vlivu územního plánu obce Starý Jičín a jeho částí je zpracované na základě
ustanovení § 10i odst. 6 v rozsahu přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to osobou k tomu
oprávněnou- Ing. Radmilou Kiszovou, vlastnící autorizaci ke zpracování dokumentace a
posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve
znění zákona č. 93//2004 Sb., č. osvědčení č.j. 4559/743/OPV/93.
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Toto vyhodnocení komplexně postihuje pro řešené i širší dotčené území vlivy navrhovaných
záměrů na složky životního prostředí, území chráněná podle zvláštních právních předpisů a na
veřejné zdraví.
Součástí vyhodnocení je i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Návrh územně plánovací dokumentace obce Starý Jičín včetně tohoto vyhodnocení vlivů na
životní prostředí je předán pořizovatelem krajskému úřadu pro účely vydání stanoviska, spolu
s dalšími podklady dle § 10i odst.9 zákona č. 100/2001 Sb.,
Pořizovatelem ÚP obce Starý Jičín je Městský úřad Nový Jičín, odbor územního
plánování, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.
Návrh ÚP obce Starý Jičín byl porovnán s ÚP VÚC Beskydy a je nutno konstatovat,
že je s tímto v souladu.
Územní plán obce Starý Jičín byl zpracován na základě požadavku obce Starý Jičín pro k. ú.
Dub u Nového Jičína, k. ú. Heřmanice u Polomi, k. ú. Janovice u Nového Jičína, k. ú. Jičina,
k. ú. Palačov, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína, k. ú. Starojická Lhota, k. ú. Starý Jičín, k. ú.
Vlčnov u Starého Jičína. Územní plán stanovil základní koncepci rozvoje území obce,
ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (dále jen "urbanistická
koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezil zastavěné a
zastavitelné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke
změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (dále
jen "plocha přestavby"), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.“Územní plán řeší
bvyužití jednotlivých navržených pozemků.
Při hodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí byl analyzován stávající stav
životního prostředí, možnosti realizace navrhovaných změn, s cíli ochrany
životního
prostředí stanovenými na mezinárodní, komunitární a vnitrostátní úrovni, které mají vztah
k územně plánovací dokumentaci.
Byly posuzovány vlivy navrhovaného řešení ÚPD na životní prostředí. Dále byla navržena
opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na
životní prostředí vyplývajících z provedení územně plánovací dokumentace. Byly stanoveny
monitorovací ukazatele vlivu ÚPD na životní prostředí a popis plánovaných opatření
k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů zjištěných při provádění ÚPD.
Součástí hodnocení je popis a analýza možných vlivů, ať už pozitivních, či negativních na
veřejné zdraví.
Součástí bylo posouzení možného ovlivnění ÚSES, přírodního parku Podbeskydí a přírodní
rezervace Svinec.
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14. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených k územně plánovací dokumentaci
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
K návrhu ÚPD obce Starý Jičín se vyjádřily dotčené orgány, přesné znění vyjádření
je uvedeno v „Návrhu vyhodnocení stanovisek a podnětů“ zpracovaných Městským úřadem
Nový Jičín, odborem územního plánování, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.
V této části hodnocení jsou uvedena pouze vyjádření zabývající se vlivem na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28.října
117, Ostrava
-

Návrh zadání územního plánu obce Starý Jičín stanoví rámec pro budoucí
realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10a až 10i tohoto zákona.
Pro nově navrhované plochy je vypracováno samostatné vyhodnocení záboru ZPF
Změna týkající se ÚP obce Starý Jičín je posuzována z hlediska zákona č. 100/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť funkční využití některých ploch stanoví
rámec pro budoucí realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zák.č.100/2001 Sb.,
Plánované záměry neovlivní evropsky významné lokalitu ani není předpoklad
ovlivnění ptačích oblasti. S ohledem na výběr záměrů a lokalit nebyl prováděno
samostatné hodnocení na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
V rámci posouzení vlivů na životní prostředí byl porovnán soulad navržených cílů a
záměrů ÚPD s již existujícími koncepčními materiály vztahujícími se k danému
území—„Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje“, „Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje“, „Program snižování emisí a imisí
znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského kraje“.

Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
-

Nepředpokládá zásadní negativní ovlivnění zájmů chráněných zákonem č. 114/1992
Sb. (v platném znění),

Ministerstvo životního prostředí, Čs.legií 5, 702 00 Ostrava
-

-

Jak vyplývá z vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území ČR
(naposledy uveřejněného ve Věstníku MŽP, částka 12, z prosince 2005), náleží území
obce Starý Jičín k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde dochází u ukazatele s
uspendované částice frakce PM10 k překročení imisního limitu.
Vzhledem k tomu doporučilo ministerstvo všechny zdroje znečišťování ovzduší
posoudit z hlediska možné eliminace negativního vlivu na kvalitu ovzduší, zejména
pokud se týká výše uvedeného ukazatele znečištění. Územní plán řeší využití pozemku
a jejich návrh na využití, neřeší posouzení stávajících zdrojů znečišťování ovzduší.
Po prostudování návrhu ÚP obce Starý Jičín lze konstatovat, že záměry na využití
území vyplývající návrhu územního plánu nejsou v rozporu s výhradním ložiskem
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Choryně, dobývacím prostorem Lešná. Rovněž jsou respektována sesuvná území na
správním území obce.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Ostrava, Trocnovská 2, Ostrava-Přívoz
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci se správami
CHKO Beskydy a Poodří řeší problematiku migrační prostupnosti území Moravské
brány pro velké savce mezi Beskydami a Jeseníky resp. oblastí Karpat a Českého
masivu. Pro tento účel byly vytipovány konkrétní potenciálně funkční průchody
kulturní krajinou a to včetně křížení s bariérami dálnice D47 a připravované rychlostní
komunikace R48. Tyto průchody budou zohledněny při budování zmíněných staveb a
připravovaná změna ÚPN VÚC Beskydy počítá s ochranou tras formou regionálních
biokoridorů ÚSES. Nové vymezení těchto prvků je již dnes zohledňováno
v probíhajících pozemkových úpravách. Navrhovaná úprava regionálního a
nadregionálního ÚSES včetně křížení s trasou R48 se týká také území řešeného
v předloženém návrhu. Tento požadavek na zapracování nové situace byl v návrhu
územního plánu doplněn. Návrh ÚP řeší nové vymezení prvků ÚSES, v návaznosti na
schválení změny ÚPN VÚC Beskydy, který počítá s ochranou tras formou
regionálních biokoridorů ÚSES.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování
28.října 117, Ostrava
-

-

-

a stavebního řádu,

Obsahem výkresu limitů u zadání územně plánovací dokumentace jsou limity využití
vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí. Jde o tzv. vstupní limity
nacházející se v území (stav).
V ÚP je uplatněn požadavek KÚ zohlednit v řešení územního plánu obce Starý Jičín
také ostatní koncepční dokumenty kraje.
Dle prostudování návrhu ÚP je dodrženo doporučení nevymezovat zastavitelné plochy
v ochranných pásmech staveb pro chov hospodářských zvířat s podmínkou realizace
technických opatření na eliminaci negativních vlivů živočišné výroby na tyto plochy, a
to zejména ve vztahu k požadavkům stanoveným v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a dále také v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některých jeho prováděcích předpisech
(např. ve vyhlášce MŽP č. 56/2002 Sb.).
V ÚP bylo upuštěno od vymezení plochy pro veřejné hřiště u rychlostní silnice R48,
a to zejména ve vztahu k požadavkům stanoveným v zákoně č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a dále také v nařízení vlády ČR ze dne 15. března 2006 č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Povodí Moravy,s.p. Dřevařská 11,Brno
-

Návrh ÚP obce Starý Jičín není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a
se zájmy hájenými zákonem o vodách.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno
-

-

Na základě požadavku Ředitelství silnic a dálnic byly do ÚP převzaty trasy silnic
I/48 a přeložky silnice I/35. Tyto silnice byly do ÚPN obce Starý Jičín zapracovány
formou koridorů (ploch dopravy) o rozsahu min. ochranného pásma rychlostní
silnice pro silnici I/48 a min. 100 m na každou stranu od osy silnice pro přeložku
silnice I/35. Koridory obsahují celé plochy všech mimoúrovňových křižovatek
včetně ochranných pásem jejich větví.
V ÚP byla splněna podmínka neumisťovat v ochranném pásmu silnic I/48 nebo
I/35 plochy pro bytovou výstavbu, rekreaci a sport nebo občanskou vybavenost.

Starojicko, a.s. Starý Jičín – Jičina 26, 741 01 Nový Jičín
Starojicko, a.s. výhledově plánuje:
-

Zřízení bioplynové stanice v Jičině
Rekonstrukci stáje K 204 a odpadového hospodářství ve Starojické Lhotě
Vybudování pastevního areálu pro masný skot v Janovicích
Jedná se o záměry, které zakládají rámec
100/2001 Sb.,
Územní plán respektuje tyto záměry.

pro posouzení dle zákona č.

Státní plavební správa – Pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640, 750 00 Přerov
-

Zájmovým územím prochází koridor plánovaného průplavu Dunaj-Odra-Labe, který
je chráněn ve smyslu usnesení Vlády České republiky č. 635 z 11. 12. 1996 v rámci
směrné části územního plánu Velkého územního celku. Tento koridor je v návrhu
ÚP obce Starý Jičín respektován.

15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska k územně plánovací dokumentaci.
Na základě všech dostupných podkladů bylo provedeno hodnocení vlivů návrhu ÚP obce
Starý Jičín včetně jejich k.ú. Dub u Nového Jičína, k. ú. Heřmanice u Polomi, k. ú. Janovice
u Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Palačov, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína, k. ú. Starojická
Lhota, k. ú. Starý Jičín, k. ú. Vlčnov u Starého Jičína na životní prostředí a veřejné zdraví.
Zadání návrhu Územního plánu obce Starý Jičín schválilo zastupitelstvo obce Starý Jičn.
Při hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí a veřejné zdraví bylo navázáno na stávající
podklady a zpracované koncepce, kde byly řešeny hlavní aspekty životního prostředí.
U návrhu ÚP obce Starý Jičín byly hodnoceny vlivy územně plánovací dokumentace
v návaznosti na širší okolí.
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Návrh ÚP :
- vytváří v území podmínky pro udržitelný rozvoj, tj. komplexní řešení problémů životního
prostředí, sociálních a hospodářských problémů ve vzájemných souvislostech,
- zajišťuje ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, včetně ochrany
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví,
- vymezuje na základě zákona veřejný zájem na využití území, vytváří podmínky pro jeho
využívání k obecnému prospěchu, koordinuje zájmy a záměry v území,
- vytváří předpoklady pro racionální uspořádání území a pro hospodárné využití pozemků,
- posuzuje prospěšnost provádění změn v území, rozhoduje o nich,
- prověřuje v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů
- vytváří v území přírodě blízkým způsobem podmínky pro snižování nebezpečí a důsledků
ekologických a přírodních katastrof
- vytváří v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
s možnými negativními vlivy na sociální a zdravotní podmínky života obyvatel, sociální
soudržnost a smír,
- podporuje různorodost zastavěného a zastavitelného území jako jednu z podmínek
udržitelného rozvoje,
- podporuje obnovu a rozvoj sídelní struktury,
- posuzuje vliv změn v území na veřejnou infrastrukturu
- prosazuje ochranu území, zejména významných krajinných prvků, územního systému
ekologické stability a pozemků mimo zastavěné území
- zajišťuje podmínky pro kvalitní bydlení
- zajišťuje ochranu přírodních stanovišť a stanovišť druhů v souladu s požadavky zvláštních
právních předpisů - před negativními vlivy záměrů na změny v území a řeší kompenzaci v
případech prokázaného veřejného zájmu,
- zohledňuje estetické požadavky na využívání území a jeho změny
- sleduje, posuzuje a vyhodnocuje stav území a možnosti jeho využití
- poskytuje informace o územně plánovací činnosti
Územní plán obce Starý Jičín- k.ú. Dub u Nového Jičína, k. ú. Heřmanice u Polomi, k. ú.
Janovice u Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Palačov, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína,
k. ú. Starojická Lhota, k. ú. Starý Jičín, k. ú. Vlčnov u Starého Jičína doporučuji při
dodržení výše stanovených opatření a dodržení stávající platné legislativy přijmout. Za
těchto podmínek není předpoklad jeho realizací negativní ovlivnění životního prostředí a
veřejného zdraví.

Zpracovala : Ing.Radmila Kiszová

v Novém Jičíně dne 21.03.2008
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NÁVRH

STANOVISKA

k vyhodnocení návrhu ÚP dle přílohy č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí v platném znění
1.Identifikační údaje
Název

: Územní plán obce Starý Jičín

Stručný účel : Územní plán obce Starý Jičín se zpracovává na základě požadavku
obce Starý Jičín , a to ke konkrétním stavebním záměrům vlastníků
pozemků a obce v katastrálním území k.ú. Dub u Nového Jičína, k. ú.
Heřmanice u Polomi, k. ú. Janovice u Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú.
Palačov, k. ú. Petřkovice u Starého Jičína, k. ú. Starojická Lhota, k. ú.
Starý Jičín, k. ú. Vlčnov u Starého Jičína
Charakter

: Navrhovanou změnou mají být řešeny následující hlavní úkoly:
- vymezení hranic zastavěného a zastavitelného území
- návrh využití určených pozemků
- návrh ploch pro územní rozvoj obce v oblasti bytové výstavby včetně
napojení na technickou infrastrukturu
- návrh ploch pro výstavbu obytnou včetně napojení na technickou
infrastrukturu
- návrh ploch pro občanskou vybavenost
- návrh úpravy vodních ploch včetně jejich zázemí
- návrh ploch pro sport a rekreaci
- změny z hlediska úpravy hranic zastavěného a zastavitelného území,
občanské vybavenosti, rekreace a sportu
- změny z hlediska zonace - změny hranic neurbanizované plochy
krajinné zeleně
- návrh řešení infrastruktury
- respektování stávajících i plánovaných koridorů - dopravní
infrastruktury- silnic R 48 a I/35, průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe
a koridory nadregionální úrovně územního systému ekologické stability
- vymezení územní rezervy převzaté pro průplavní spojení Dunaj-OdraLabe
- vymezení změn využití nestavební povahy
- vymezení změn využití pro skladebné části územního systému
ekologické stability krajiny
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Místo-okres,obec,kat.území:

: obec Starý Jičín k.ú. Dub u Nového Jičína,
k. ú. Heřmanice u Polomi, k. ú. Janovice u
Nového Jičína, k. ú. Jičina, k. ú. Palačov, k. ú.
Petřkovice u Starého Jičína, k. ú. Starojická
Lhota, k. ú. Starý Jičín, k. ú. Vlčnov u Starého
Jičína
Jedná se o území částečně v přírodním parku
Podbeskydí, mimo evropsky významné lokality a
ptačí oblasti, ležící v území se zhoršenou kvalitou
ovzduší, s prvky ÚSES a VKP.

Termín zahájení zpracování : Návrh Zadání územního plánu obce Starý Jičín byl dohodnut
s dotčenými orgány dne 8.11.2006 ve smyslu ustanovení
§ 20 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Další fáze tohoto územního plánu byla pořizována
v době nabytí účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006
(k 1. 1. 2007), který umožňuje vypustit fázi konceptovu a
zpracovat návrh územního plánu.
Pořizovatel

: Městský úřad Nový Jičín, odbor územního
plánování, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový
Jičín.

Projektant

: In.Arch. Ludmila Konečná- Urbanistická
společnost Ostrava-Mariánské Hory

2. Popis průběhu hodnocení

Hodnocení vlivu ÚP na životní prostředí
a veřejné zdraví bylo provedeno na základě
zadání ÚP, grafické části návrhu územního plánu,
přílohy souborných stanovisek, vyjádření
dotčených správních úřadů, dostupných podkladů
a platné legislativy

Vyhodnocení :

zpracováno v říjnu 2007 – březnu 2008
Ing.Radmila Kiszová
Osvědčení č.j. 4559/743/OPV/93

Projednáno s veřejností :
Vyhodnocení vlivu Územního plánu obce Starý Jičín je součástí
Územního plánu obce Starý Jičín , bylo zveřejněno a
projednáno s veřejností na Starém Jičíně dne …………
Účast veřejnosti ……………
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Vlivy územního plánu byly projednány ze všech podstatných hledisek
s tím, že návrh územního plánu je možno schválit za předpokladu
respektování všech technických a
legislativních
opatření k ochraně
jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. Závěry z diskuse
byly zohledněny v závěrech tohoto stanoviska.
3. Závěry
Na základě vyhodnocení, protokolu z veřejného projednání a všech
zjištěných kladných a záporných vlivů návrhu ÚP na životní prostředí a
veřejné zdraví
vydává
Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný správní úřad podle § 22 bodu b)
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění z hlediska
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
souhlasné stanovisko
k ÚP obce Starý Jičín " z hlediska hodnocení vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví při splnění níže uvedených podmínek:
Doporučené podmínky :
o Respektování přírodního parku Podbeskydí
o Respektování přírodní rezervace Svinec
o Dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,ve znění zákona
č. 186/2006 Sb., a zákona č. 222/2006 sb.,
o Zpracování a úprava prvků ÚSES
o Respektování nemovitých kulturních památek a citlivé řešení zapojení památek
místního významu, případně navržena opatření na jejich ochranu.
o Návrh ÚP vychází z charakteru a měřítka dochované venkovské zástavby a
respektuje prostorovou charakteristiku zástavby v regionu. V tomto kontextu jsou
posuzovány i jednotlivé záměry ÚP
o Z důvodů ochrany obrazu obce v krajině a zachování krajinného rázu je omezen
rozvoj nové zástavby mimo zastavěné území obce
o Návrh ÚP obce Starý Jičín je v souladu s ÚPN VÚC Beskydy.
o Jako závazný bude vymezen maximální rozsah záboru ZPF mimo hranice
současně zastavěného a zastavitelného území. Zábor ZPF uvnitř hranic současně
zastavěného území (v rámci stabilizovaných zastavitelných ploch) bude uveden
jako směrný. Při záboru ZPF je v souladu se zák.č. 334/1992, ve znění zákona č.
186/2006 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, nutno co nejméně
narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území.
o Respektování územní ochrany plánované trasy průplavu Dunaj-Odra-Labe
o Dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů ( lesní zákon) v platném znění
o Dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změněn některých zákonů
(vodní zákon) ve znění zákona č. 222/2006 .
o Dodržování související platné legislativy
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b. Požadavky na vymezení zastavitelných území

o

Vymezení hranic zastavěného a zastavitelného území dle stavebního zákona

c. Požadavky a opatření na ochranu zdravých životních podmínek
o Respektování zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu v platném znění a zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 186/2006 Sb., a
zákona č.189/2006 Sb., o ochraně veřejného zdraví
o Nutnost dodržovat principy ochrany přírody a krajiny stanovené zákonem č.
114/1992 Sb.,
o Ochrana vodních zdrojů - v řešeném území jsou respektovány stávající zdroje
pitné vody a jejich OP
o Respektování a dodržování zákona č. 185/1995 Sb., o odpadech, v platném znění
o Respektování sesuvných území
o Ochrana zastavěného území před povodněmi
o Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření příslušných správních úřadů a příslušná povolení
vydávaná dle zvláštních předpisů.

Razítko příslušného správního úřadu
Podpis zodpovědného zástupce
příslušného správního úřadu

Posouzení Návrhu zadání územního plánu obce Starý Jičín - SEA

52

Ing.Radmila Kiszová-Pinia, Nový Jičín 6,742 57 Libhošť 455, tel.556 719168, mobil 602 524 698,
fax 556 71 91 69 e-mail: kiszova-pinia@iol.cz, rkiszova@seznam.cz

Seznam zkratek :

MŽP- ministerstvo životního prostředí
ÚP-územní plán
ZPF- zemědělský půdní fond
PÚPFL- půda určená k plnění funkce lesa
CHKO Poodří- Chráněná krajinná oblast Poodří
ÚP VÚC Beskydy-Územní plán velkého územního celku Beskydy
ČOV- čistírna odpadních vod
OP- ochranné pásmo
PHO – pásmo hygienické ochrany
Průplav D-O-L- průplav Dunaj- Odra-Labe
VPS- veřejně prospěšné služby
CHLÚ- chráněné ložiskové území
ČHMÚ-Český hydrometeorologický ústav
ÚSES- územní systém ekologické stability
ZK- zeleň krajinná
VKP- významný krajinný prvek
CO – civilní obrana
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Přílohy :
Příloha č. 1: Výpis z Usnesení 2.zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze
dne 13.12.2006
Příloha č. 2 : Kvalifikační podklady
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