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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K 
JINÝM KONCEPCÍM. 

 
1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace  
 
Na základě výsledku společného jednání podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů došlo 
k následujícím změnám obsahu návrhu Změny č. 2 ÚP Hukvaldy (dále jen Z2ÚP), a tedy i ke 
změně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) zpracovaného v dubnu 
2020. 

Z návrhu Územního plánu Hukvaldy – Změny č. 2 (dále jen Z2ÚP) byly vyřazeny zastavitelné 
plochy označené: 
- 2/Z3 (k. ú. Rychaltice, smíšená obytná) 
- 2/Z5 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná),  
- 2/Z6 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná),  
- 2/Z13 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná),  
- 2/Z16 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, občanské vybavení – veřejná infrastruktura),  
- 2/Z20 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, místní a veřejně přístupné účelové 
 komunikace),  
- 2/Z28 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná), 
a plocha změny v krajině označená 2/K2 vymezená za účelem rozšíření golfového hřiště.  
 
Na základě výsledku společného jednání byl zmenšen rozsah zastavitelných ploch 
vymezených návrhem Územního plánu Hukvaldy – Změnou č. 2 označených: 
- 2/Z12 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná) z 0,26 ha na 1000 m2 pro stavbu 1 RD, 
- 2/Z25 (k. ú. Sklenov, občanského vybavení – veřejné infrastruktury) z 1,10 ha na 0,77 ha, 
a byl zmenšen rozsah zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování vymezené platným 
Územním plánem Hukvaldy a označené Z3 z 3,28 ha na 0,42 ha.  

 
Na základě výsledku společného jednání byl zvětšen rozsah zastavitelných ploch vymezených 
návrhem Územního plánu Hukvaldy – Změnou č. 2 označených: 
- 2/Z29 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, smíšená obytná) z 0,32 ha na 0,81 ha 

s podmínkou, že v této ploše budou realizovány maximálně 4 RD; plocha je platným 
územním plánem vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování – elektrárny 
fotovoltaické Z29, 

- 2/Z18 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, místní a veřejně přístupná účelová komunikace) 
z 0,18 ha na 0,21 ha, 

a mění se vymezení zastavitelné plochy 
- 2/Z2 (k. ú. Rychaltice, zemědělská – zahrady) ve vazbě na výše uvedenou vyřazenou 

zastavitelnou plochu 2/Z3 (smíšenou obytnou). 
 

Na základě výsledku společného jednání byly nově vymezeny zastavitelné plochy: 
- 2/Z31 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) zemědělská – zahrady o rozloze 1,20 ha, část 

plochy je platným územním plánem vymezena jako zastavitelná plocha výroby 
a skladování – elektrárny fotovoltaické Z10,   
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- 2/Z32 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) místní a veřejně přístupná komunikace o rozloze 
0,02 ha, 

- 2/Z33 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) smíšená obytná o rozloze 0,32 ha pro výstavbu 1 
RD; část plochy je platným územním plánem vymezena jako plocha výroby a skladování – 
elektrárny fotovoltaické Z10,   

- 2/Z34 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) zemědělská – zahrady o rozloze 0,94 ha, 
- 2/Z35 (k. ú. Rychaltice) smíšená obytná o rozloze 0,42 ha; plocha je platným územním 

plánem vymezena jako zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování Z3, 
- 2/Z36 (k. ú. Rychaltice) smíšená obytná o rozloze 0,32 ha; plocha je platným územním 

plánem vymezena jako zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování Z3, 
- 2/Z37 ((k. ú. Rychaltice) smíšená výrobní a skladování o rozloze 0,12 ha.  

 
1.2 Vztah k jiným koncepcím 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále 
jen A-PUR) 

 
V období dosavadního projednávání Z2 ÚP došlo ke schválení Politiky územního rozvoje ČR 
(PÚR ČR), ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 usnesením vlády České republiky ze dne 17. 8. 
2020 č. 833 (nabytí účinnosti 11. 9. 2020). Dále byla Politika územního rozvoje ČR, ve znění 
Aktualizace č. 4 schválena usnesením vlády České republiky ze dne 12. července 2021 č. 618 
a nabyla účinnosti dne 1. 9. 2021, kdy bylo rovněž vyhlášeno úplné znění PÚR ČR. 
V aktualizacích PÚR ČR č. 4 a 5 nejsou taxativně vymezeny žádné požadavky na zpřesnění 
týkající se řešeného území. V návaznosti na zmíněné aktualizace a na změny v Z2 ÚP 
provedené na základě výsledků společného jednání došlo jen k  drobným formálním změnám 
a k upřesněním, která vyplývají ze změn Z2ÚP uvedených v části 1.1 tohoto doplňku.  

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 5 
(dále jen A-ZUR) 

 

Aktualizace č. 5 nepřináší žádné nové požadavky týkající se řešeného území, proto text 
vyhodnocení není v tomto dodatku přepracován. 

Program zlepšování kvality ovzduší (dále jen PZKO) aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A (aktualizace 2020+) včetně podpůrných opatření 

V PZKO aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A 2020+ jsou uvedeny cíle ke 
zvýšení pravděpodobnosti plnění imisního limitu pro tuhé znečišťující látky stanovené jako 
PM2,5 a PM10, benzo(a)pyrenu a benzenu: zvýšit pravděpodobnost plnění denního imisního 
limitu částic PM10, které je momentálně závislé na realizaci opatření v zahraničí a využitím 
nových opatření zajistit dosažení ročního imisního limitu částic PM2,5 platného od roku 2020 
a imisního limitu pro benzo[a]pyren.  
Vztah k oběma koncepcím je hodnocen společně, vzhledem k tomu, že obě koncepce jsou 
velmi úzce propojeny a že v samotném PZKO CZ08Z 2020+ nejsou uvedena konkrétní 
opatření pro oblast dopravy, ale je zde přímo odkázáno (str. 132 PZKO 2020+), že pro 
dosažení cílového stavu je vhodné využít i realizace podpůrných opatření: „Opatření 
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definovaná v kapitole C.4.1 a C.4.2 jsou závazná pro splnění imisních limitů v zóně 
Moravskoslezsko. Jelikož je však žádoucí obecně vytvářet podmínky pro další snižování emisí 
znečišťujících látek tak, aby znečištění ovzduší v zóně Moravskoslezska dále klesalo, byla 
stanovena podpůrná opatření, která by měla být příslušnými orgány veřejné správy dle jejich 
možností a relevance pro danou oblast v maximální míře realizována. U těchto opatření nelze 
z objektivních důvodů kvantifikovat jejich přínos a/nebo stanovit časový harmonogram 
plnění, a tedy na nich nelze založit splnění cíle Programu 2020+, což nicméně neznamená, že 
by nebylo vhodné je realizovat.“. 
V Podpůrných opatřeních k PZKO 2020+ je z oblasti železniční dopravy uvedeno: 
Opatření: Technická opatření k rozvoji veřejné hromadné dopravy (PZKO_2020_P_16) - rozvoj 
a zatraktivnění veřejné hromadné dopravy prostřednictvím výstavby, rekonstrukce a 
zkapacitňování železničních, tramvajových a trolejbusových tratí, tak, aby byla schopná ve 
větším míře konkurovat a nahradit individuální automobilovou dopravu s aplikací: V oblasti 
železničních tratí je na úrovni obcí a krajů důležité poskytnout potřebnou součinnost 
investorovi při přípravných pracích (územně plánovací dokumentace, výkupy pozemků příp. 
poskytování/prodej vlastních pozemků apod.). 
 
Pro řešené území nejsou stanovena konkrétní opatření, s obecně uváděnými opatřeními není 
Z2 ÚP v rozporu. 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 - 2027 

(dokument nahrazuje Strategii rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020) 
 
Dokument obsahuje 6 prioritních tematických oblastí:  
 

- Podnikavější a inovativnější kraj  
- Vzdělanější a zaměstnanější kraj  
- Zdravější a soudržnější kraj  
- Čistější a zelenější kraj 
- Propojenější a chytřejší kraj  
- Atraktivnější a kulturnější kraj 

 
Z těchto oblastí vyplývají pro územní plánování především úkoly týkající se ochrany klimatu 
a prevence klimatických změn, ochrany krajiny, snížení její fragmentace, omezování emisí 
z dopravy, podpora ekologického zemědělství a obecně podnikání především mladých 
subjektů, rozvoj rekreace a turistiky mimo zvláště chráněná území, podpora výstavby 
multimodálních uzlů a zastávek, dostavba silniční a železniční sítě včetně vysokorychlostních 
tratí, budování cyklistických tras, rozvíjení kapacit pobytových služeb pro seniory, podpora 
znevýhodněných částí Moravskoslezského kraje. 
 
Z2 ÚP je s touto koncepcí v souladu. 
 
Textová část vyhodnocení vztahu k dalším koncepcím nebyla z důvodu absence 
významných změn, které by se týkaly řešeného území, v tomto doplňku SEA měněna. 
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

Strategický rámec ČR 2030 

Priorita/cíl ochrany životního prostředí Komentář 

Lidé a společnost 
Práce: Technologický a sociální rozvoj rozšiřují 
přístup k důstojné práci. 
Zdraví: Zdraví všech skupin obyvatel se 
zlepšuje. 

V rámci ÚP Hukvaldy jsou zajištěny dostatečné 
podmínky pro rozvoj hospodářského pilíře a 
sociální soudržnosti. 

Hospodářský model 
Hospodaření se zdroji: Přírodní zdroje jsou 
využívány co nejefektivněji a nejšetrněji tak, 
aby se minimalizovaly externí náklady, které 
jejich spotřeba působí. 
Infrastruktura: Ekonomické aktivity podporuje 
stabilní a funkční infrastruktura. 

Z2 ÚP přispívá zprostředkovaně k naplnění 
priority. Při realizaci koncepce jsou přírodní zdroje 
včetně půdy využívány co nejefektivněji a 
nejšetrněji, což se promítá do konkrétního 
vymezení ploch. 

Odolné ekosystémy 
Krajina a ekosystémové služby: Krajina ČR je 
pojímána jako komplexní ekosystém a 
ekosystémové služby poskytují vhodný rámec 
pro rozvoj lidské společnosti. 
Biologická rozmanitost: Česká krajina je 
pestrá a dochází k obnově biologické 
rozmanitosti. 
Voda v krajině: Krajina je adaptována na 
změnu klimatu a její struktura napomáhá 
zadržování vody. 
Péče o půdu: Půdy jsou chráněny před 
degradací a potenciál krajiny je v maximální 
možné míře využíván k zachycování a ukládání 
uhlíku. 

Z2 ÚP danou prioritní oblast neřeší. Uplatnění 
Z2ÚP nepovede k významnému zásahu do krajiny 
a jejích ekostabilizujících funkcí a k zásahu do 
biotopů zvláště chráněných druhů fauny a flóry 
nebo k zásahu do biologické rozmanitosti území. 
K degradaci půd nebude docházet, dojde ale 
k jejich záboru. 

Obce a regiony 
Suburbanizace a rostoucí prostorová 
mobilita: Veřejné služby v území jsou pro 
všechny obyvatele lépe dostupné. 
Regionální nerovnosti: Růst kvality života v 
jednotlivých municipalitách snižuje regionální 
nerovnosti. 
Nárůst významu nestátních aktérů a rozvoj 
komunit: Kvalitní urbánní rozvoj sídelních 
útvarů je zajištěn (Města jsou přátelská ke 
všem věkovým skupinám; Obce běžně plánují 
rozvoj za účasti veřejnosti). 
Kompetence a kvalita územní veřejné správy 
pro udržitelný rozvoj sídel: Územní veřejná 
správa cíleně využívá nástroje pro udržitelný 
rozvoj municipalit. 

Z2 ÚP zprostředkovaně přispívá k naplnění priority 
kvalitním urbánním rozvojem obce. 
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Adaptace sídel na změnu klimatu: Města 
a obce omezila emise skleníkových plynů a 
adaptovala se na negativní dopady změny 
klimatu 

Globální rozvoj 
Globální prostředí podporující udržitelný 
rozvoj: Česká republika aktivně a s důrazem 
na národní priority spoluutváří prostředí 
podporující udržitelný rozvoj na globální 
úrovni a na úrovni Evropské unie. 
Koherence politik: Posílením koherence 
vnitřních politik s vnějším dopadem podporuje 
Česká republika globální udržitelný rozvoj. 

Z2 ÚP je řešen s přihlédnutím k udržitelnosti 
rozvoje a k vyrovnání všech jeho pilířů. 
 

Dobré vládnutí 
Demokratičnost vládnutí, dlouhodobá 
efektivita vládnutí 

Z2 ÚP nemůže ovlivnit naplnění priority. 

 

Národní program snižování emisí ČR – aktualizace 2019  

Priorita/cíl ochrany životního prostředí Komentář 

- snížit zátěž životního prostředí látkami 
poškozujícími ekosystémy a vegetaci 
především díky podpoře nových 
environmentálně šetrných technologií 
a využití potenciálu energetických úspor,  

Z2 ÚP danou prioritní oblast dokumentu neřeší. 

- vytvořit předpoklady pro regeneraci 
postižených složek životního prostředí 
a pro snižování rizik pro lidské zdraví, 
která plynou ze znečištění ovzduší. 

Z2 ÚP přispívá k naplnění dané priority 
zprostředkovaně vhodným umístěním ploch a 
omezením výměry výrobních ploch, které by 
mohly vést ke zvýšení koncentrace polutantů 
v ovzduší. 

- přispět ke snížení úrovně znečištění 
ovzduší PM10 a benzo(a)pyrenu pod 
platné imisní limity. 

Pro Z2 ÚP je nerelevantní. 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí Pro Z2 ÚP je nerelevantní. 

 

Politika ochrany klimatu v ČR, 2017 

Priorita/cíl ochrany životního prostředí Komentář 

- snížit zátěž životního prostředí látkami 
poškozujícími ekosystémy a vegetaci 

Pro Z2 ÚP je nerelevantní. 

- Pro Z2 ÚP je nerelevantní. Pro Z2 ÚP je nerelevantní. 
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Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu 

Priorita/cíl ochrany životního prostředí Komentář 

- zajistit bezpečnou, příjemnou 
a spolehlivou dopravní obslužnost v kraji 
pro všechny dopravní módy, preferovat 
nízkoemisní formy dopravy 

Pro Z2 ÚP je nerelevantní. 

 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 

Priorita/cíl ochrany životního prostředí Komentář 

Pro Z2ÚP je nerelevantní, součástí koncepce nejsou významné dopravní záměry. 

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 

Priorita/cíl ochrany životního prostředí Komentář 

Trvalé snižování rozlohy území kraje, v němž 
jsou překračovány limity koncentrací hlavních 
škodlivin v ovzduší a resuspenze prachových 
částic. 

Uplatnění Z2 ÚP k naplnění cíle významně 
nepřispívá, v malé míře k naplnění cíle přispěje 
zmenšení výměry plochy výroby. 

Využití atraktivních a přírodně cenných území 
kraje při posilování pozitivní změny image 
kraje. 

Uplatnění Z2ÚP přispívá k naplnění cíle ochranou 
přírodně významných hodnot. 

Adaptace většiny měst kraje, venkova i území 
pohornické krajiny na klimatickou změnu – 
snižování vlivu dopravy na klima. 

Uplatnění Z2ÚP přispívá k naplnění cíle ochranou 
přírodně významných hodnot a vymezením ploch 
zeleně. 

 

Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A, 
včetně Podpůrných opatření k PZKO 2020+ 

Priorita/cíl ochrany životního prostředí Komentář 

- zvýšit pravděpodobnost plnění denního 
imisního limitu částic PM10, které je 
momentálně závislé na realizaci opatření 
v zahraničí a využitím nových opatření 
zajistit dosažení ročního imisního limitu 
částic PM2,5 platného od roku 2020 a 
imisního limitu pro benzo[a]pyren. 

Vzhledem k tomu, že PZKO Moravskoslezska 
neobsahuje konkrétní opatření v oblasti dopravy, 
ale naopak cíleně přímo odkazuje na Podpůrná 
opatření k PZKO 2020+, je vztah k cílům obou 
koncepcí hodnocen společně. Z2 ÚP k naplnění cíle 
přispívá zmenšením ploch pro potenciální zdroje 
znečišťování ovzduší výrobního charakteru. 

- rozvoj a zatraktivnění veřejné hromadné 
dopravy prostřednictvím výstavby, 
rekonstrukce a zkapacitňování 
železničních, tramvajových 
a trolejbusových tratí, tak, aby byla 
schopná ve větším míře konkurovat a 
nahradit individuální automobilovou 
dopravu s aplikací: V oblasti železničních 
tratí je na úrovni obcí a krajů důležité 
poskytnout potřebnou součinnost 
investorovi při přípravných pracích 

Pro Z2 ÚP není relevantní. 
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(územně plánovací dokumentace, výkupy 
pozemků příp. poskytování/prodej 
vlastních pozemků apod.). 

 
Vyhodnocení dalších koncepcí zůstává beze změny. 
 

3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO 
PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA POLITIKA ÚZEMNÍHO 
ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. 

 
Kapitola zůstává beze změn s výjimkou úpravy informací týkajících se ložiskové ochrany 
v návaznosti na výsledek společného jednání. 
 
Ložiska nerostných surovin 

Na území obce Hukvaldy jsou evidována ložiska nerostných surovin:  
 
Dobývací prostor: 
20051 Staříč (plocha 4036,14 ha, uhlí černé, metan) k. ú. Rychaltice. 
 
Chráněné ložiskové území: 
08367200 Příbor (plocha 4 845,70 ha), k. ú. Rychaltice; 
14400000 Čs. část Hornoslezské pánve. 
 
Ložiska nerostných surovin: 
3083672 Příbor – Klokočov (plocha 4 686,15 ha, zemní plyn, k. ú. Rychaltice; 
3071821 Důl Paskov, z. Staříč (plocha 4 036,14 ha, uhlí černé); 
3072000 Příbor - východ (plocha 3 297,76 ha, uhlí černé), k. ú. Rychaltice; 
3216900 Kopřivnice – Tichá (plocha 1 828,53 ha, uhlí černé), k. ú. Sklenov; 
3171900 Mořkov-Frenštát (uhlí černé), k. ú. Sklenov. 
 
Prognózní zdroj 
901220000 Kozlovice – Janovice, (uhlí černé), k. ú. Sklenov 
Hranice ložisek nerostných jsou zobrazeny ve výkrese B.1 Koordinačním výkrese platného 
územního plánu. Změnou č. 2 byly hranice ložisek nerostných surovin prověřeny 
a aktualizovány; ruší se vymezení dobývacího prostoru Příbor (ID: 40025) a výhradního 
ložiska Kozlovice (ID: 3224500), doplňuje se hranice výhradního ložiska černého uhlí Mořkov 
– Frenštát (ID: 3171900).   
Podle Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Frýdek-Místek, zpracované OKD, a.s. 
IMGE, o. z. v červnu 1997, leží správní území v území mimo vlivy důlní činnosti, v ploše C2 a 
C1

0. 
 
 



10 
 

4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY. 

 
Kapitola zůstává beze změny. 
 

5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT 
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, 
ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI. 

 
Kapitola zůstává beze změny. 
 

6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, 
KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH 
A PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH  

 (VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST, FAUNU, FLORU, PŮDU, 
VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ 
ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA KRAJINU VČETNĚ VZTAHŮ 
MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ). 

 
V této kapitole jsou hodnoceny změny návrhu Z2ÚP, k nimž došlo na základě společného 
jednání. 
 
A. Vypuštění ploch: 
- 2/Z3 (k. ú. Rychaltice, smíšená obytná) 
- 2/Z5 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná),  
- 2/Z6 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná),  
- 2/Z13 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná),  
- 2/Z16 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, občanské vybavení – veřejná infrastruktura),  
- 2/Z20 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, místní a veřejně přístupné účelové 
 komunikace),  
- 2/Z28 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná), 
-  plocha změny v krajině označená 2/K2 vymezená za účelem rozšíření golfového 
 hřiště.  
 
Vypuštění uvedených ploch nemá negativní vliv na žádnou ze složek životního prostředí, 
pouze u vypuštění plochy 2/K2 lze předpokládat potenciální zanedbatelný negativní vliv na 
veřejné zdraví z důvodu zmenšení plochy využitelné pro rekreaci a sport. Pozitivní vliv se 
projeví snížením záboru ZPF daného neuplatněním uvedených ploch. Vypuštění ploch je 
doporučeno k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části Z2ÚP. 
 
B. Zmenšení rozsahu zastavitelných ploch vymezených návrhem Z2ÚP: 
- 2/Z12 (k. ú. Sklenov, smíšená obytná) z 2600 m2 na 1000 m2 pro stavbu 1 RD, 
- 2/Z25 (k. ú. Sklenov, občanského vybavení – veřejné infrastruktury) z 1,10 ha na 0,77 ha, 
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- zmenšení rozsahu zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování vymezené platným 
územním plánem Hukvaldy a označené Z3 z 3,28 ha na 0,42 ha.  
 

Zmenšení výměry uvedených ploch nemá negativní vliv na žádnou ze složek životního 
prostředí. Pozitivní vliv se projeví snížením záboru ZPF daného neuplatněním uvedených 
ploch. 

 
C. Zvětšení výměry zastavitelných ploch vymezených návrhem Z2ÚP 
 
2/Z29 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, smíšená obytná) z 0,32 ha na 0,81 ha s podmínkou, 
že v této ploše budou realizovány maximálně 4 RD; plocha je platným územním plánem 
vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování – elektrárny fotovoltaické Z29 
Plocha je vymezena v návaznosti na stabilizované plochy smíšené obytné. U plochy se jedná 
tedy o změnu způsobu využití jižní části plochy, severní část plochy je ponechána jako plocha 
zemědělská. Změna má neutrální vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Mírně negativně 
se projeví produkce emisí z vytápění, odběr pitné vody a produkce odpadních splaškových 
vod. Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou zanedbatelné. Plocha je doporučena 
k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části Z2 ÚP. 
 
2/Z18 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice, místní a veřejně přístupná účelová komunikace) 
z 0,18 ha na 0,21 ha – vliv změny výměry na životní prostředí je zanedbatelný. Změna je 
doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části Z2ÚP. 
 
2/Z2 (k. ú. Rychaltice, zemědělská – zahrady) ve vazbě na výše uvedenou vyřazenou 
zastavitelnou plochu 2/Z3 (smíšenou obytnou) – vliv uplatnění plochy na jednotlivé složky 
životního prostředí je zanedbatelný. Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad 
rámec výrokové části Z2ÚP. 

 
D. Nově vymezené zastavitelné plochy: 
 
2/Z31 1,20 ha (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) zemědělská – zahrady o rozloze 1,20 ha, část 
plochy je platným územním plánem vymezena jako zastavitelná plocha výroby a skladování – 
elektrárny fotovoltaické Z10 – v porovnání s původním způsobem využití plochy má změna 
mírně pozitivní vliv na krajinný ráz, na zemědělskou půdu a na biodiverzitu území.  Plocha je 
doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části Z2ÚP. 
 
2/Z32 0,02 ha (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) za účelem dopravního propojení stávajících 
místních komunikací – bez významných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, 
potenciálně zanedbatelně negativně se může projevit hlukový vliv z dopravy na uvedené 
komunikaci, Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části 
Z2ÚP. 
 
2/Z33 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) smíšená obytná o rozloze 0,32 ha pro výstavbu 1 RD; 
část plochy je platným územním plánem vymezena jako plocha výroby a skladování – 
elektrárny fotovoltaické Z10  – v porovnání s původním způsobem využití plochy má změna 
mírně pozitivní vliv na krajinný ráz, negativní vlivy se potenciálně mohou projevit z hlediska 
odběru vody a produkce odpadních vod a produkce emisí z vytápění, případně rovněž 
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z hlediska změny odtokových poměrů, Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad 
rámec výrokové části Z2ÚP. 
 
2/Z34 (k. ú. Rychaltice, část Krnalovice) zemědělská – zahrady o rozloze 0,94 ha, plocha je 
vymezena v návaznosti na stabilizované a zastavitelné plochy smíšené obytné. Zahrady 
mohou vytvářet zázemí rodinných domů ve stabilizovaných plochách smíšených obytných 
s ohledem na vlastnické vztahy v území, zčásti může jít o samostatné zahrady bez vazby na 
RD. Negativní vliv uplatnění plochy se nepředpokládá. Plocha je doporučena k realizaci bez 
podmínek nad rámec výrokové části Z2ÚP. 
 

 
Výřez koordinačního výkresu – severovýchodní část území 
 
 
2/Z35 (k. ú. Rychaltice) smíšená obytná o rozloze 0,42 ha; plocha je platným územním 
plánem vymezena jako zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování Z3, Plocha je 
vymezena v k. ú. Rychaltice v návaznosti na stabilizovanou plochu smíšenou obytnou. 
Dopravní přístup je zajištěn ze stávající silnice, zásobování pitnou vodou a energiemi bude 
zajištěno prodloužením stávajícího vodovodu, sítě NN a plynovodu. Do plochy zasahuje 
ochranné pásmo plynovodu a dálkový optický kabel. Plocha vyžaduje zábor převážně II. třídy 
ochrany (0,34 ha), zbývající část ve III. a IV. tř. ochrany. Plocha nezasahuje do biotopu zvláště 
chráněných druhů fauny nebo flóry. U plochy je nutno prověřit dosah hlukových vlivů 
z dopravy na II/648, což je zákonný požadavek, který se dále v SEA nepromítá. Vlivy na 
ostatní složky životního prostředí jsou zanedbatelné a jsou zahrnuty do kumulativních vlivů 
ploch. Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části Z2ÚP. 
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Výřez koordinačního výkresu po společném jednání 
 

  
Výřez koordinačního výkresu – návrh před 
společným jednáním 
 

 
2/Z36 (k. ú. Rychaltice) smíšená obytná o rozloze 0,32 ha; plocha je platným územním 
plánem vymezena jako zastavitelná plocha smíšená výrobní a skladování Z3. Pro napojení 
plochy na inženýrské sítě a dopravní napojení platí vše obdobně jako u plochy 2/Z36. Plocha 
vyžaduje zábor převážně IV. třídy ochrany (0,25 ha), zbývající část ve II. ochrany. Plocha 
nezasahuje do biotopu zvláště chráněných druhů fauny nebo flóry. U plochy je nutno 
prověřit dosah hlukových vlivů z dopravy na II/648, což je zákonný požadavek, který se dále 
v SEA nepromítá. Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou zanedbatelné a jsou 
zahrnuty do kumulativních vlivů ploch. Plocha je doporučena k realizaci bez podmínek nad 
rámec výrokové části Z2ÚP. 
 
2/Z37 (k. ú. Rychaltice) smíšená výrobní a skladování o rozloze 0,12 ha. Plocha je vymezena 
v návaznosti na stabilizované plochy smíšené výrobní a skladování a zastavitelnou plochu 
smíšenou výrobní a skladování označenou Z3 za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj 
podnikatelských aktivit v této lokalitě. Jde o stávající pozemky zemědělské – zahrad (ZZ) 
o drobných výměrách v těsné blízkosti dálnice. Plocha vyžaduje zábor půdy III. a IV. tř. 
ochrany. Je vhodné při umisťování podnikatelských aktivit zvažovat dosah hlukových 
a emisních vlivů k obytné zástavbě, což je zákonný požadavek, který se dále v SEA nepromítá. 
Vlivy plochy na ostatní složky životního prostředí jsou s ohledem na malou výměru 
v porovnání na původní rozsah a potenciální vlivy plochy zanedbatelné. Plocha je 
doporučena k realizaci bez podmínek nad rámec výrokové části Z2ÚP. 
 
 
Hodnocení ostatních ploch zůstává beze změn. 
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ 
PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ POPIS 
POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ. 

 
Návrh Z2ÚP je předkládán v jedné variantě, která je v této kapitole hodnocena jako celková 
koncepce a zahrnuje také kumulativní vlivy navrhovaných ploch. Hodnocení je provedeno 
slovně bez použití zvláštních výpočetních metod. 

7.1 Vlivy na půdu 

 
Změnou č. 2 po společném jednání bylo z vymezených 59,98 ha platným Územním plánem 
Hukvaldy vyřazeno ze zastavitelných ploch celkem 14,33 ha, z toho 10,18 ha ploch smíšených 
obytných.  
Dále došlo ke změnám využití některých již schválených ploch. 

Pro plochy, které jsou navrženy ke změně způsobu využití, již byly vyhodnoceny zábory půdy 
v platném územním plánu.  

 
Vyhodnocení předpokládaného záboru zemědělského půdního fondu zastavitelnými 
plochami vymezenými Změnou č. 2 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 

I. II. III. IV. V. 

Celkem zastav. plochy SO 7,69 0,00 0,43 3,62 3,43 0,21 

Celkem zastav. plochy OS 0,14 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 

Celkem zastavitel. plochy 
VS 

0,12   0,03 0,09  

Celkem zastav. plochy MK 1,16 0,00 0,17 0,00 0,35 0,64 

Celkem zastavitelné 
plochy 

9,11 0,00 0,60 3,65 4,01 0,85 

 

Změnou č. 2 jsou navrženy dvě plochy změn v krajině z orné půdy, tj. ploch zemědělských 
v k. ú. Sklenov: 

- plocha o výměře 1,23 ha označená 2/K1 je navržena jako plocha lesní (L); 
- plocha o výměře 0,98 ha označená 2/K3 je navržena k rozšíření plochy občanského 

vybavení – sportovních a rekreačních zařízení – golfu (OS-G), tj. golfového hřiště. 
 
Při zabírání pozemků bere územní plán ve všech případech v úvahu potřebu zabránit 
narušení organizace zemědělského půdního fondu, vzniku neobhospodařovatelných enkláv 
a zajistit návaznost a přístupnost zemědělských cest.  

Celkový zábor zemědělského půdního fondu navržený Změnou č. 2 považován za 
významný negativní vliv předložené koncepce. Nicméně lze konstatovat, že počet 
navrhovaných zastavitelných ploch zejména pro účely smíšeného bydlení je navržen 
s ohledem na reálnou využitelnost ploch ve vztahu k počtu obyvatel a velikost sídla.  
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Primárním negativním jevem záborů je nejen nevratný zábor půdy, které každoročně ubývá, 
ale v případě záboru trvalých travních porostů a lesa i snížení koeficientu ekologické stability 
území. Sekundárním projevem bude zastavění pozemků stavbami s doprovodným 
zrychlením odtoku vody z území, pokud by u navrhovaných ploch nebyl realizován důsledně 
vsak či retence. Zastavění či zpevnění pozemků je také jednou z příčin snížení retenčních 
schopností území a snížení prostupnosti území pro faunu 

 

Hodnocení ostatních složek životního prostředí zůstává beze změn. 
 

8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI 
VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 

Kapitola zůstává beze změn. 

 

9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU 
VARIANT ŘEŠENÍ.   
 

Kapitola zůstává beze změn. 

 
 

10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 

Kapitola zůstává beze změn. 

 
 

11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH 
Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

 
Vzhledem k tomu, že v rámci společného jednání došlo k dohodě o navrhovaných plochách a 
že zábory ZPF a PUPFL byly minimalizovány, nenavrhuje zpracovatelka SEA požadavky a 
podmínky pro uplatnění jednotlivých ploch a Z2ÚP jako celku nad rámec výrokové části ÚP. 
 

12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ. 

 

Kapitola zůstává beze změn. 
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ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

 

 

Zpracovatelka SEA konstatuje, že po akceptování navržených podmínek a vyloučení 
problematických ploch územní plán po společném jednání v předložené podobě splňuje 
nároky kladené právními předpisy i požadavky na potřebnou úroveň bydlení a jeho 
technického zabezpečení, na rozvoj individuálního podnikání v území stejně jako 
požadavky ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, a je doporučeno jeho schválení 
bez dalších podmínek nad rámec výrokové části ÚP. 

 
 
 
Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:      30.9.2021 
 
 
 
 
Zpracovatelka vyhodnocení: 
 
Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, tel. 777 807 191,  
e-mail:  zidkova.pavla@seznam.cz 
Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 33369/ENV/16.  
 

                                                                                                                         
Podpis zpracovatele vyhodnocení: …………………………………………….. 
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