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a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
 Zastavěné území bylo vymezeno k 30.4.2011, zahrnuje v sobě intravilán, tj. zastavěné území 
vymezené k 1.9.1966. 
 Na území obce jsou vymezena dvě velká zastavěná území, která zahrnují souvislou zástavbu 
sídel Stará Ves nad Ondřejnicí a Košatka nad Odrou. Další zastavěná území jsou vymezena v 
místech rozptýlené zástavby a ostatních zastavěných ploch. Celkem je v obci Stará Ves nad 
Ondřejnicí vymezeno 19 zastavěných území. 
 Hranice zastavěného území je zakreslena ve výkresech I.2.a) Výkres základního členění území 
a I.2.b) Hlavní výkres – urbanistická koncepce. 
 
 
b) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 
 Střednědobá koncepce rozvoje území obce vytvářející obecné základní přístupy pro výstavbu 
v území a udržitelný rozvoj území je stanovena takto: 
 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE: 
• Stará Ves nad Ondřejnicí se bude rozvíjet jako příměstské sídlo s preferovanou funkcí bydlení 

ve kvalitním životním a přírodním prostředí na okraji krajinářsky hodnotné CHKO Poodří. 
Kromě přírůstku vlastních obyvatel se dá předpokládat, že obec bude také sloužit jako klidná 
obytná zóna pro sousední město Ostravu. 

• Navržen je rozvoj cyklistických tras a umožněn je rozvoj zařízení cestovního ruchu, která 
společně s okolní atraktivní přírodou posílí možnosti rekreačního a turistického využití území a 
tím přispějí ke kvalitě bydlení a stabilitě osídlení. 

• Pro zajištění hospodářského rozvoje jsou rozšířeny možnosti podnikání a provozování 
občanského vybavení a výrobních služeb v obytném území obce. Větší rozvoj průmyslové 
výroby  není podporován. 

• Navržena jsou řešení pro zlepšení životního prostředí – výstavba kanalizace a ČOV, rozšíření 
plynofikace a další. Navržený rozvoj obce je možný při minimalizaci negativních dopadů na 
životní prostředí a přírodní hodnoty. 

• Územní rozvoj je postaven na předpokladu, že ve střednědobém časovém horizontu cca 10 - 15 
let dojde k růstu počtu obyvatel na cca 2 800 trvale bydlících, a tím k nutnosti zajištění ploch 
pro  výstavbu cca 150 rodinných domů. 

 Základní bilance vývoje počtu obyvatel slouží především jako podklad pro navazující koncepci 
rozvoje obytného území a rozvoje veřejné infrastruktury a spoluvytváří základní rámec při 
posuzování dalších investic v řešeném území. 

 
KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH 
HODNOT v územním plánu Stará Ves nad Ondřejnicí spočívá ve: 
• Prostorovém uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek pro jejich 

využití a podmínění možností změn v území v některých lokalitách zpracováním územní studie s 
cílem zachovat urbanistické hodnoty sídla. 

• Soustředění hlavního územního rozvoje do ploch navazujících na stávající souvislou zástavbu 
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mimo CHKO Poodří a v respektování nezastavěného území obce.  
• Kromě nemovitých kulturních památek budou respektovány památky místního významu a 

historicky hodnotné stavby: 
 Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

- Kaplička sv. Jana a Pavla v ulici Na drahách proti čp.154 (p.č. 381/2) 
- Kaplička sv. Vendelína na Sakrovci (p.č. 172) 
- Pískovcový latinský kříž u silnice III/48615, u čp.67 (p.č. 717) 
- Pískovcový jetelový kříž  na louce u Ondřejnice v jižní části obce (p.č. 777) 
- Žulový latinský kříž u silnice III/48615, u zahrady domu čp. 40 (p.č. 1375/1) 
- Mramorový latinský kříž naproti fary (p.č. 6) 
- Dřevěný misijní kříž u pravé strany věže kostela (p.č. 3) 
- Pískovcový jetelový kříž za kostelem sv. Jana Křtitele (p.č. 3) 
- Kovový latinský kříž v zahradě čp. 241 (p.č. 1953) 
- Pamětní deska na budově školy (p.č. 46) 
- Památník obětem fašismu u pošty (p.č. 47/5) 
- Socha T.G. Masaryka u křižovatky (p.č. 411) 
V Košatce nad Odrou 
- Kaple sv. Vendelína za budovou knihovny (p.č. 11/1) 
- Pískovcový latinský kříž za zahradou čp. 62 (p.č. 136) 
- Památník u knihovny (p.č. 7) 
- Dřevěnice (p.č. 33) 
- Žulový latinský kříž u silnice III/4804 (p.č. 602) 
- Pískovcový jetelový kříž za oplocením zahrady č.p. 107 (p.č. 29/1) 
- Pískovcový jetelový kříž u mostu na levém břehu Lubiny (p.č. 160/1) 

 Při změnách v území prováděných na pozemcích těchto památek nebo v bezprostřední blízkosti 
těchto pozemků - musí být respektována jedinečnost památek a celkový ráz prostředí. Změny 
v území a změny staveb musí být posuzovány individuálně. Památky dosud stojící na veřejných 
prostranstvích nesmí být zahrnovány do oplocených pozemků zastavitelných ploch obytného 
území, zahrad nebo oplocených areálů jiných funkčních ploch, které nejsou veřejnosti přístupné. 
U památek umístěných dnes na soukromých oplocených pozemcích musí být zajištěna jejich 
viditelnost z veřejných prostranství. Pokud by změny v území ohrozily existenci drobných 
památek (kapličky, kříže), musejí být památky přemístěny na jiné vhodné místo. 

• Vyznačení a respektování zvláště chráněných území přírody – CHKO Poodří včetně zón 
odstupňované ochrany, evropsky významné lokality a ptačí oblasti Natura 2000 Poodří. 

• Vytvoření územních předpokladů pro zvýšení ekologické stability krajiny vymezením biocenter 
a biokoridorů územního systému ekologické stability. 

• Respektování významných krajinných prvků „ze zákona“ - lesů, rybníků, vodních toků, údolních 
niv a v maximální možné míře i rozptýlené krajinné zeleně – remízků, mezí, břehových porostů, 
náletových porostů – s cílem zachovat ráz krajiny mimo CHKO Poodří. 
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c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A SYSTÉM 
SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE 
 
 Urbanistická koncepce – tj. rozmístění požadovaných základních funkcí v území obce, jejich 
vzájemná vazba a dopravní propojení – je v územním plánu Stará Ves nad Ondřejnicí zobrazena ve 
výkresu I.2.b) a je definována takto: 
-  Zůstane zachována funkce současného centra obce jako místa s koncentrací objektů občanského 

vybavení a veřejných prostranství. 
- Centrum obce obklopují plochy bydlení včetně největší navržené zastavitelné plochy Z1. Větší 

rozvoj bydlení je navržen také podél ulice Záhumení. Navržené zastavitelné plochy v celé obci  
navazují na stávající plochy bydlení a využívají volná místa uvnitř stávající zástavby. Omezený 
rozvoj bydlení je navržen i v Košatce nad Odrou. 

- Využití zastavitelných ploch Z1, Z13, Z14 a Z18 a plochy přestavby P1 je podmíněno 
zpracováním územní studie. 

- Sportovní plochy většího významu jsou zahrnuty do ploch občanského vybavení - poblíž centra 
obce u silnice I/58 a v Košatce nad Odrou u silnice III/4804. Realizace hřišť pro děti a mládež je 
možná kdekoli v obytném území obce. 

- Plochy pro výrobu a skladování - stávající i navržené - jsou soustředěny podél silnice I/58. 
K výrobním účelům je navrženo využít i bývalý vojenský areál, který také leží vedle této silnice. 

- Zemědělská výroba zůstává zastoupena čtyřmi většími areály ležícími v blízkosti silnice 
III/48615 vedoucí do Brušperku a dvěma areály v Košatce nad Odrou. 

- Hlavním dopravním tahem zůstává silnice I/58. Pro zlepšení regionálních dopravních vazeb a 
spojení s Ostravou je navržena zastavitelná plocha Z47 pro přeložku této silnice. Spojení s 
okolními obcemi zajišťují silnice III. třídy. 

 
 
c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY 
 
 Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, že navazují na zastavěné území obce nebo vyplňují 
proluky uvnitř něj. 
 Největší zastavitelná plocha je určena pro dopravní infrastrukturu Z47 - 175,14 ha. Druhá 
největší plocha je určena pro bydlení Z1 – 17,35 ha, celkem je pro bydlení vymezeno 46,66 ha 
zastavitelných ploch. 
 V zastavitelných plochách je možné realizovat celkem cca 355 RD. Tento počet je odvozen z 
podmínek prostorového uspořádání ploch smíšených obytných SB uvedených dále v kapitole f). 
Zastavitelné plochy v sobě zahrnují i potřebná veřejná prostranství. 
 
Přehled zastavitelných ploch vymezených v územním plánu Stará Ves nad Ondřejnicí: 

označení 
plochy 

umístění, název lokality převládající způsob využití výměra v ha 

Z1 Dukelská čtvrt, Zákostelí bydlení 17,35 
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označení 
plochy 

umístění, název lokality převládající způsob využití výměra v ha 

Z4 U kaple bydlení 0,60 

Z5 Na hůrce bydlení 0,67 

Z6 u silnice do Petřvaldu bydlení 0,17 

Z7 u silnice do Petřvaldu bydlení 0,58 

Z9 u silnice do Brušperku bydlení 0,61 

Z10 u silnice do Brušperku bydlení 0,58 

Z12 Záhumení, Přední pole bydlení 1,77 

Z13 Záhumení, Přední pole bydlení 5,85 

Z14 Záhumení, Zadní pole bydlení 1,76 

Z18 u silnice do Brušperku bydlení 2,15 

Z19 Záhumení, Trní bydlení 0,25 

Z20 Záhumení, Trní bydlení 0,35 

Z21 Na kopci bydlení 3,61 

Z22 Na kopci bydlení 0,13 

Z23 Na kopci bydlení 0,53 

Z24 Na kopci bydlení 0,17 

Z25 Na kopci bydlení 0,11 

Z26 u silnice do Brušperku, Zadní pole bydlení 0,58 

Z27 u silnice do Brušperku bydlení 0,74 

Z28 u silnice do Brušperku bydlení 0,28 

Z29 U březinky, u Krmelína bydlení 0,84 

Z30 U březinky, u Krmelína bydlení 0,21 

Z31 U březinky, u Krmelína bydlení 0,18 

Z32 Nový svět bydlení 0,52 

Z33 Nový svět bydlení 0,59 

Z34 Nový svět bydlení 0,46 

Z35 Nový svět bydlení 1,27 

Z36 Košatka, Vrbanisko bydlení 0,27 

Z37 Košatka, při staroveské Lubince bydlení 0,47 

Z38 Košatka, Malá Košatka bydlení 0,13 

Z39 Košatka, Malá Košatka bydlení 0,21 
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označení 
plochy 

umístění, název lokality převládající způsob využití výměra v ha 

Z40 Košatka, Za humny bydlení 0,69 

Z41 Košatka, u bytovky bydlení 0,22 

Z42 Košatka, u bytovky bydlení 1,76 

Z43 u silnice do Ostravy výroba, občanské vybavení 0,79 

Z44 u silnice do Ostravy výroba, občanské vybavení 0,94 

Z45 u silnice do Ostravy výroba, občanské vybavení 0,40 

Z46 Košatka, u silnice do Jistebníku technická infrastruktura, ČOV 0,04 

Z47 přeložka silnice I/58 dopravní infrastruktura 175,14 

Z48 Nový svět technická infrastruktura, ČOV 0,34 

celkem - - 224,31 ha 

 
Seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha: 

označení 
plochy 

název k.ú. kód k.ú. název plochy výměra v 
ha 

druh využití 

Z1 Stará Ves nad 
Ondřejnicí 

753947 Dukelská čtvrť 17,35 bydlení 

Z47 Stará Ves nad 
Ondřejnicí 

753947 přeložka silnice 
I/58 

175,14 dopravní 
infrastruktura 

 
 Vymezena je jedna plocha určená k přestavbě o ploše 3,68 ha jihozápadně od centra Staré Vsi 
u silnice I/58, která je určena pro smíšenou výrobu. 
 
Přehled ploch přestavby vymezených v územním plánu Stará Ves nad Ondřejnicí: 

označení 
plochy 

umístění, název lokality převládající navrhovaný způsob 
využití 

výměra v ha 

P1 Záhumení, Přední pole výroba, občanské vybavení 3,68 

celkem - - 3,68 ha 

 
 
c3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ – zeleň zastavěného území 
 
 Stará Ves nad Ondřejnicí je obec příměstského až venkovského charakteru s velkým podílem 
zeleně v zahradách obytného území. Zeleň je součástí také dalších urbanizovaných ploch s 
rozdílným způsobem využití – občanského vybavení, výroby, veřejných prostranství, dopravní a 
technické infrastruktury, ve kterých je možné i její zřizování – výsadba solitérních stromů, 
stromořadí apod. 
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 Stávající plochy veřejné zeleně – parků - se nacházejí v centru obce u Obecního úřadu a v 
blízkosti sportovního areálu. 
 Do zastavěného území zasahují i plochy přírodního charakteru – označené jako plochy 
smíšené zastavěného území ZS. Vzrostlá zeleň jako břehové porosty lemuje vodní toky protékající 
v blízkosti nebo přímo skrz zastavěné území.  
 Pro každodenní rekreaci – procházky a vyjížďky na kole – mají obyvatelé obce k disposici 
krajinářsky hodnotné území CHKO Poodří, blízké a dobře dostupné po vozidlových komunikacích, 
cyklotrasách i pěších cestách a také lesní masivy na hranicích s obcemi Krmelín, Petřvald a 
Brušperk. 
 
 
d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 
d)1 KONCEPCE DOPRAVY 
 
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 
 Silnice I/58 Rožnov pod Radhoštěm – Příbor – Ostrava je navržena k přestavbě na 
čtyřpruhovou směrově dělenou silnici s přeložkou do nové stopy v úseku Stará Ves - Ostrava. Trasa 
přeložky není územně stabilizovaná, pro její realizaci je vymezena zastavitelná plocha Z47. V této 
ploše budou provedena i veškerá napojení přeložky silnice I/58 na stávající silniční a komunikační 
síť. 

Na silnici III/4804 Stará Ves n. O. – Jistebník - Josefovice jsou navrženy tyto úpravy: 
- přeložka silnice včetně nového mostu přes řeku Lubinu v Košatce 
- místní snížení (rekonstrukce) silnice u Košatky nad Odrou 
- přestavba křižovatky se silnicí  III/4805 v Košatce na malou okružní 
 Jsou navrženy následující místní komunikace: 
- nová MK od stávající silnice I/58 do zastavitelné plochy Z1 
- nové MK a prodloužení MK k obsluze zastavitelné plochy Z1 
- nová MK od silnice III/4787 k ploše přestavby P1 
- přeložka MK podél sportovního areálu 
- prodloužení MK z plochy přestavby P1 včetně mostu přes Ondřejnici 
- nová MK propojující ulici Záhumení a blízkou MK u zastavitelné plochy Z14 
- nová MK do zastavitelné plochy Z48 v lokalitě Nový svět 
 K rekonstrukci je navržena následující místní komunikace: 
- MK Záhumení 
 Jsou navrženy dvě lávky pro pěší přes Ondřejnici jako náhrada za lávky zdemolované v rámci 
protipovodňových úprav. 
 
HROMADNÁ DOPRAVA 
 Autobusové zastávky v obci se nemění. 
 
VODNÍ DOPRAVA 
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 Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je do územního plánu obce převzata 
územní rezerva D517 pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků - vodní 
cestu Dunaj – Odra – Labe. 
 
STATICKÁ DOPRAVA 
 Je navrženo parkoviště u silnice III/48615 poblíž základní školy. 
 K rekonstrukci - zvýšení počtu parkovacích míst je navrženo parkoviště u Farního úřadu. 
 Ostatní stávající veřejné parkovací plochy v obci jsou dostatečné, nemění se. 
  
CYKLISTICKÁ DOPRAVA 
  Je navržena změna vedení cyklotrasy č. 5 – Greenways Wien – Morava – Krakow (Jantarová 
stezka) do trasy Bartošovice – Studénka – Jistebník – Košatka – Proskovice – Ostrava. V průchodu 
Košatkou je navržen odsun cyklotrasy ze silnice III/4804 do polohy za zahrady obytné zástavby. 
Opuštěný úsek od Bartošovic do Košatky vedoucí po silnici III/4805 bude převeden do cyklotras 
nižšího významu. 
  Navržena je samostatná cyklostezka podél silnice I/58 v úseku Stará Ves – Krmelín, 
cyklotrasa/samostatná cyklostezka podél silnice III/4787 v úseku Stará Ves – Proskovice, úsek 
samostatné cyklostezky podél silnice I/58 mezi křižovatkami se silnicemi III/4787 a III/4808, 
krátký úsek samostatné cyklostezky navazující na účelovou komunikaci u hranic s Brušperkem a 
samostatná cyklostezka podél silnice III/4804 od křižovatky se silnicí III/4787 po zástavbu Košatky 
nad Odrou. 
  Ostatní cyklotrasy se nemění. 
 
PĚŠÍ DOPRAVA 
  V rámci územního plánu se nemění koncepce pěší dopravy v obci. 
  Je navržena pěší trasa k propojení centra obce s plochou přestavby P1 a okolní zástavbou. 
 
 
d2) KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 
 V obci zůstane zachován stávající systém zásobování pitnou vodou z Ostravského oblastního 
vodovodu. Obcí prochází vodovodní přivaděč z úpravny vody Podhradí, který se v blízkosti 
zemních vodojemů rozděluje do dvou větví vedoucích do vodojemu Krmelín a vodojemu Stará 
Bělá. Z vodojemu ve Staré Bělé vychází hlavní zásobovací řad, kterým jsou plněny vodojemy Stará 
Ves I a II.  
 Zachováno zůstane i rozdělení do tlakových pásem - dolní tlakové pásmo DTP pro zásobování 
většiny zástavby obce a dvě horní tlaková pásma pro zásobování severovýchodní části centra obce 
HTP1 a lokality Na kopci HTP2. 
 Největší zastavitelná plocha Z1 bude zásobována vodou z tlakových pásem DTP a HTP1, 
navržen je vodovod k zásobování zastavitelné plochy Z21. 
 Odlehlá zástavba zůstane bez napojení na vodovod, bude zásobována z vlastních studní. 

 
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD 
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 Ve Staré Vsi funguje systém gravitační splaškové kanalizace s hlavní stokou vedoucí podél 
řeky Ondřejnice směrem do Proskovic, která odvádí odpadní vody na ústřední čistírnu odpadních 
vod v Ostravě. Je navrženo rozšíření tohoto systému k zastavitelným plochám Z1, Z12, Z13, Z14, 
Z18, Z21. 
 V Košatce je navržen systém gravitační splaškové kanalizace s malou čistírnou odpadních vod 
a zaústěním přečištěných vod do rybníčku v blízkosti řeky Odry. 
 V části Nový Svět je navržena gravitační splašková kanalizace včetně čistírny odpadních vod 
sloužící i k likvidaci splaškových vod z Krmelína.  

 Likvidace odpadních vod v území obce bez navržené kanalizace bude řešena decentrálním 
způsobem pomocí bezodtokých jímek, malých domovních nebo skupinových čistíren odpadních 
vod. Dešťové vody budou odváděny povrchově nebo dešťovou kanalizací do vodotečí nebo budou 
zasakovány. 
 
 
d3) KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ 
 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 Hlavním vedením el. energie zůstane vedení vysokého napětí 22 kV, linka VN č. 136 
přivedené z rozvodny 110/22 kV Lískovec. 
 Stávající systém 25 distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území je navrženo rozšířit 
o dvě nové trafostanice: TS1 - Panský důl, TS2 - Zákostelí 2. Navrženy jsou i potřebné kabelové 
přípojky VN. 
 Přezbrojení, tj. posílení výkonu, je navrženo u trafostanic: DTS 6661 - U kravína, DTS 6659 - 
U myslivny, DTS 6672 - Bytovky. 
 Jsou navrženy přeložky nadzemních vedení VN - kabelizace - přes zastavitelnou plochu Z1 a 
podél ulice Záhumení mezi trafostanicemi DTS 6661 - U kravína a DTS 6660 - Filipcův důl. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 Obcí prochází plynovod VTL, na severovýchodním okraji zástavby centra obce leží regulační 
stanice VTL/STL Stará Ves nad Ondřejnicí. Z té jsou vedeny středotlaké plynovody zásobující 
objekty ve Staré Vsi i Košatce. Navržena je nová regulační stanice severně od centra obce. Největší 
zastavitelná plocha Z1 bude zásobována plynovodem STL vycházejícím přímo z nové regulační 
stanice, další plynovody jsou navrženy k zásobování zastavitelné plochy Z21 a plochy přestavby 
P1. Stávající plynovod procházející kolem zastavitelných ploch Z12 a Z13 je navržen k 
rekonstrukci na větší průměr. 
 Odlehlé zastavěné a zastavitelné plochy, zejména u hranic s Krmelínem zůstanou bez napojení 
na plyn. 
 
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
 Vytápění obytných domů zůstává individuální, objekty občanského vybavení a výroby budou 
nadále vytápěny domovními nebo podnikovými kotelnami. 
 Navrhované rozšíření STL plynovodů umožňuje vytápění plynem ve většině zastavěného 
území i zastavitelných plochách. 
 Preferovaným palivem je plyn a ekologická obnovitelná paliva. 
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SPOJE 
 Stávající zařízení spojů - dva podzemní dálkové kabely a pět radioreléových tras se nemění. 
 
 
d4) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
 V nakládaní s odpady bude zachován dosavadní systém, kdy je veškerý odpad – tedy 
komunální odpad, nebezpečný odpad i stavební suť – odvážen a likvidován mimo území obce. 
 Plochy dvou sběrných dvorů v blízkosti hřbitova ve Staré Vsi a poblíž křižovatky silnic 
III/4804 a III/4805 v Košatce, které jsou určené ke shromažďování rozměrného a nebezpečného 
odpadu, jsou stabilizované, nemění se. 
  
 
d5) OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
 Plochy stávajících zařízení občanského vybavení, které patří do veřejné infrastruktury, jsou 
soustředěny v centru obce a jsou územně stabilizované. V hlavním výkresu jsou zařazeny do ploch 
občanského vybavení OV, plošně méně významná zařízení i do ploch smíšených obytných SB. 
 Umisťovat stavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury nebo měnit stávající stavby 
k tomuto využití je možné kromě ploch OV a SB i v plochách smíšených výrobních SV – za 
podmínek stanovených v kap. f). 
 Hřbitov je zařazen do ploch občanského vybavení - hřbitov OH. 
 
OSTATNÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
 Stávající zařízení ostatního občanského vybavení jsou považována za územně stabilizovaná.  
 Ostatní občanské vybavení, především stavby pro obchod, služby, tělovýchovu a sport, 
ubytování a stravování jsou a budou kromě centra obce rozptýleny v celém zastavěném území a 
zastavitelných plochách občanského vybavení OV a plochách smíšených obytných SB. 
 Umisťovat stavby ostatního občanského vybavení nebo měnit stávající stavby k tomuto využití 
je možné kromě ploch OV a SB i v plochách smíšených výrobních SV – za podmínek stanovených 
v kap. f). 
 Dětská a maloplošná hřiště lze umisťovat v plochách občanského vybavení OV, smíšených 
obytných SB a veřejných prostranství PV za podmínek uvedených v kapitole f). 
 
 
d6)  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 
 Nejvýznamnějším veřejným prostranstvím centrálního charakteru zůstává plocha u Obecního 
úřadu s navazujícími plochami parkové zeleně a rybníčkem. Další plocha zeleně s dětským hřištěm 
leží vedle sportovního areálu. Nejvýznamnějšími liniovými veřejnými prostranstvími, ve kterých 
vedou pozemní komunikace, zůstanou silnice III. třídy. 
 V zastavitelných plochách je navrženo dodržovat minimální parametry stanovené pro 
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vymezení veřejných prostranství jejichž součástí je pozemní komunikace: 
- 20 m u silnic III. třídy 
- 12 m u komunikací zpřístupňujících bytový dům (10,5 m při jednosměrném provozu) 
- 8 m u komunikací zpřístupňujících rodinný dům (6,5 m při jednosměrném provozu). 
 Veřejná prostranství, jejichž součástí jsou samostatné pěší chodníky nebo cyklostezky je 
navrženo v zastavitelných plochách vymezovat alespoň v minimální šířce: 
- 3,5 m u cyklostezek 
- 2,5 m u chodníků pro pěší 
- 4 m u společných stezek pro pěší a cyklisty 
 Stávající veřejná prostranství jejichž součástí je pozemní komunikace nebo chodník budou 
podle možností rozšiřována alespoň do požadovaných minimálních parametrů. 
  
 
e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

 
e1)  USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
 
 Mimo zastavěné území jsou vymezeny plochy přírodní P, smíšené nezastavěného území NS, 
vodní a vodohospodářské W, zemědělské Z. 
 Uspořádání krajiny zobrazuje výkres I.2.b), podmínky pro realizaci koncepce uspořádání 
krajiny jsou podrobněji stanoveny v kapitole I.1.f). 
 
 Zásady uspořádání krajiny v územním plánu Stará Ves nad Ondřejnicí jsou tyto: 
- Jsou vymezeny a hájeny ekologicky a krajinářsky nejhodnotnější části krajiny – CHKO Poodří, 

evropsky významná lokalita a ptačí oblast NATURA 2000 Poodří. 
- V území CHKO je vymezeno minimum zastavitelných ploch, v I. zóně CHKO nejsou navrženy 

žádné zastavitelné plochy. 
- Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby zůstaly zachovány průchody do volné krajiny. 
- Změny v území obce jsou navrženy tak, aby v maximální možné míře respektovaly významné 

krajinné prvky „ze zákona“ - lesy, vodní toky, rybníky a jezera, nivy toků. 
- Je navržen průběh územního systému ekologické stability - ÚSES, včetně založení jeho 

chybějících částí (zalesnění). 
- Je podporováno extenzivní využívání zemědělské půdy a rozšiřování trvalých travních porostů na 

úkor orné půdy – především na prudších svazích a ve svahových depresích. Cílem je posílit 
ekologickou stabilitu krajiny, udržet produkční schopnost orné půdy. 

- Kolem vodotečí je navrženo ponechat nezastavěné pásy min. 6 m od břehových hran (u Odry 8 m) 
pro zajištění průchodnosti území, vývinu břehových doprovodných porostů, údržby koryt apod. 
Vodní toky není přípustné zatrubňovat. 

- Prostupnost krajiny pro hospodářské a rekreační využívání je zachována respektováním 
stávajících a doplněním navrhovaných místních a účelových komunikací, cykloturistických a 
turistických tras. 

- Ve „volné krajině“ je zachována možnost realizace vodohospodářských a protierozních opatření a 
staveb, staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb nezbytných pro hospodaření v lesích. V 
územním plánu jsou navržena protipovodňová opatření na Lubině, revitalizace Ondřejnice, 
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Lubiny a dvou spádových stupňů na Odře a úprava vyústní trati Machůvky do Ondřejnice. 
 
 
e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
Územní systém ekologické stability je v území Staré Vsi nad Ondřejnicí vymezen těmito prvky: 
 
- nadregionální ÚSES 
NRBC 92 Oderská niva - zasahuje do severní části Košatky z území Ostravy, Jistebníku a z malé 
části i Petřvaldu. Skladebné prvky: 1 NRBC. 
 
- regionální ÚSES 
RBC 243 U Chabičova – leží v jižním výběžku území Staré Vsi n. O. na hranicích s Trnávkou. 
Skladebné prvky: 19 RBC. 
RBK 552 – propojuje NRBC 92 Oderská niva s RBC 101 Bělský Palesek na území Ostravy; 
prochází podél hranice obce s Ostravou (k.ú. Proskovice) a dále pokračuje do k.ú. Stará Bělá. 
Skladebné prvky: 2 RBK, 3 RBK, 4 RBK, 5 RBK. 
RBK 551 – spojuje RBC 243 s RBK 552. Prochází od jižního cípu území Staré Vsi podél hranice 
s Brušperkem, dále podél hranice s Krmelínem a stáčí se na katastrální území Staré Bělé, kde se 
napojuje na RBK 552. Skladebné prvky: 6 RBK, 7 RBK, 8 RBK, 9 RBK, 10 RBK, 11 RBK, 12 
RBK, 13 RBK, 14 RBK, 15 RBK, 16 RBK, 17 RBK, 18 RBK. 
RBK 554 - krátký úsek vedený od RBK 551 přes hranice do Brušperku, do RBC 109. Skladebné 
prvky: 20 RBK. 
RBK 543 - vedený od NRBC 92 Oderská niva podél toku Lubiny v Košatce do Petřvaldu, do RBC 
196. Skladebné prvky: 31 RBK, 32 RBK, 33a RBK, 33b RBK. 
RBK 545 - vedený od NRBC 92 Oderská niva podél hranic s Petřvaldem a dále potoky Trnávka a 
Rakovec do RBC 243. Skladebné prvky: 21 RBK, 22 RBK, 23 RBK, 24 RBK, 25 RBK, 26 RBK, 
27 RBK, 28 RBK, 29 RBK, 30 RBK, 39 RBK, 40 RBK, 41 RBK, 42 RBK, 43 RBK. 
 
- lokální ÚSES 
Je vymezena jedna trasa lokálního ÚSES, která prochází od západu k východu zhruba polovinou k. 
ú. Stará Ves n. O. Skladebné prvky: 34 LBK, 35 LBC, 36 LBK, 37 LBC, 38 LBK. 
 
 Územní systém ekologické stability vymezený v území Staré Vsi nad Ondřejnicí je jen z části 
funkční. Je vymezen na druzích pozemků - lesní pozemky, ostatní plochy, trvalé travní porosty s 
náletovou zelení, orná půda, vodní plochy a toky. Součástí lokálního biokoridoru jsou i malé plochy 
nezastavitelných částí zahrad. V nefunkčních, chybějících částech, dnes využívaných jako orná 
půda nebo obdělávané trvalé travní porosty je navržena změna druhu pozemku - zalesnění.  
 Zkratky: NRBC = nadregionální biocentrum, RBC = regionální biocentrum, RBK = regionální 
biokoridor, LBC = lokální biocentrum, LBK = lokální biokoridor. 
 
 
f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ 
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Území obce je v územním plánu členěno do následujících ploch s rozdílným způsobem využití: 
SB - plochy smíšené obytné 
OV - plochy občanského vybavení 
OH - plochy občanského vybavení - hřbitov 
PV - plochy veřejných prostranství 
VZ - plochy zemědělské výroby 
SV - plochy smíšené výrobní 
D  - plochy dopravní infrastruktury 
T - plochy technické infrastruktury 
XO - plochy specifické – obrana státu 
ZS - plochy smíšené zastavěného území 
W - plochy vodní a vodohospodářské 
Z - plochy zemědělské 
P - plochy přírodní 
NS - plochy smíšené nezastavěného území 
 
Využití těchto ploch je podmíněno respektováním limitů využití území vyplývajícími z právních 
předpisů, správních rozhodnutí a z řešení územního plánu. 
 
SB – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 
Hlavní a převládající využití: 
- pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech 1) 
Využití doplňující a přípustné: 
- pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech 4) 
- pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci 2) 
- plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
- plochy a stavby občanského vybavení s výjimkou hřbitovů a velkoplošných hřišť, které jsou 

slučitelné s bydlením, a které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
- stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch přípustného občanského vybavení 

a bezprostředně s nimi souvisejí 
- dětská hřiště, maloplošná hřiště 
- parkoviště pro osobní automobily 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
Využití podmíněně přípustné: 
- garáže pro osobní automobily u bytových domů jen jako vestavěné 
- pozemky a stavby drobné výroby a drobné zemědělské výroby (např. chov hospodářských zvířat v 

malém) včetně staveb a zařízení, které jsou nutné k jejich užívání, které nesnižují kvalitu prostředí 
a pohodu bydlení, a které slouží především obyvatelům zde bydlícím, pouze pokud jejich 
negativní vlivy nepřekročí pozemek vlastníka výroby 

- stavby v plochách zasahujících do ochranných pásem silnic pouze se souhlasem silničního 
správního úřadu. V těchto plochách musí být u staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, v územním, respektive stavebním řízení prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
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venkovních prostorech. 
Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným nebo 

podmíněně přípustným využitím a které by snižovaly kvalitu prostředí – především plochy 
průmyslové a zemědělské výroby, skladů, plochy boxových garáží apod. 

- zřizování samostatných zahrad 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška staveb max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím 
- jednotlivé samostatně stojící stavby bytových domů nesmí obsahovat více než 4 byty 
- intenzita využití ploch pro rodinné bydlení – cca 1000 – 1500 m2 na 1 RD 
- stavby pro občanské vybavení nepřekročí zastavěnou plochu 600 m2 

- stavby v plochách označených SB1 musí respektovat typické znaky: obdélný půdorys, výška max. 
jedno nadzemní podlaží s podkrovím, sedlová nebo polovalbová střecha o sklonu cca 40° s 
taškovou krytinou, omítnutí v pastelových nebo v bílé barvě 

 
OV –  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Hlavní a převládající využití: 
- plochy a stavby občanského vybavení kromě hřbitovů a velkoplošných prodejen nad 1000 m2 

zastavěné plochy 
Využití doplňující a přípustné: 
- stavby a zařízení, které jsou nutné k užívání ploch občanského vybavení a bezprostředně s nimi 

souvisejí 
- plochy veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
- parkoviště pro osobní automobily 
Využití podmíněně přípustné: 
- bydlení pouze jako služební byt majitele nebo správce provozoven občanského vybavení 
- stavby v plochách zasahujících do ochranných pásem silnic pouze se souhlasem silničního 

správního úřadu. V těchto plochách musí být u staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny 
hygienické hlukové limity, v územním, respektive stavebním řízení prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a 
venkovních prostorech. 

Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným nebo 

podmíněně přípustným využitím – především plochy průmyslové a zemědělské výroby, skladů, 
plochy boxových garáží apod. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška staveb max. tři nadzemní podlaží s podkrovím 
 
OH – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOV 
Hlavní a převládající využití: 
- veřejné pohřebiště 
Využití doplňující a přípustné: 
- stavby a činnosti, které bezprostředně souvisejí s pohřbíváním 
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- církevní stavby a zařízení 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které by mohly narušit hlavní a převládající využití a přímo s ním nesouvisejí 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny 
 
 
PV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
Hlavní a převládající využití: 
- vozidlové komunikace, pěší komunikace a plochy pro pěší, cyklistické stezky 
- veřejná zeleň 
Využití doplňující a přípustné: 
- parkoviště pro osobní automobily 
- stavby a mobiliář vhodný pro veřejná prostranství 
- dětská hřiště 
- nezbytná technická infrastruktura 
Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení a činnosti, které omezují nebo znemožňují hlavní a převládající, doplňující 

a přípustné využití ploch 
Podmínky prostorového uspořádání 
- výška staveb max. jedno nadzemní podlaží s podkrovím 
- dodržení alespoň minimálních parametrů pro pozemky veřejných prostranství 3) 
- dodržení alespoň minimální šířky 2,5 m pro veřejná prostranství obsahující jen pěší komunikaci 
- dodržení alespoň min. šířky 3,5 m pro veřejná prostranství obsahující samostatnou cyklostezku 
 
VZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY 
Hlavní a převládající využití: 
- plochy a stavby pro zemědělskou výrobu a chov hospodářských zvířat ve velkém 
- plochy a stavby pro drobnou výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby 
Využití doplňující a přípustné: 
- plochy veřejných prostranství 
- stavby a zařízení které jsou nutné k užívání ploch zemědělské výroby, drobné výroby a skladování 

a bezprostředně s nimi souvisejí 
- občanské vybavení komerčního typu související s provozem, např. podnikové prodejny 
- doprovodná a ochranná zeleň 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
Využití podmíněně přípustné: 
- služební byt jen pro majitele nebo správce provozoven výroby 
Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné zástavby 
- stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající, doplňující a přípustné, podmíněně 

přípustné využití 
- pozemky a stavby pro bydlení kromě podmíněně přípustných 
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Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška staveb max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím staveb pro rodinné bydlení 
 
SV – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ 
Hlavní a převládající využití: 
- plochy a stavby pro výrobu a skladování, řemesla, výrobní služby 
- plochy a stavby občanského vybavení s vyjímkou hřbitovů a velkoplošných hřišť 
Využití doplňující a přípustné: 
- plochy veřejných prostranství 
- stavby a zařízení které jsou nutné k užívání ploch občanského vybavení, výroby a skladování a 

bezprostředně souvisejí s jejich provozem 
- parkoviště pro osobní automobily, boxové garáže 
- doprovodná a ochranná zeleň 
- dopravní a technická infrastruktura 
- nezbytný průchod cyklistických stezek, pěších cest 
Využití podmíněně přípustné: 
- stavby pro bydlení pouze pro majitele nebo správce provozoven občanského vybavení a výroby 
Využití nepřípustné: 
- plochy a stavby pro zemědělskou živočišnou výrobu– chov hospodářských zvířat 
- stavby, zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné zástavby 
- stavby a činnosti, které by znemožňovaly hlavní a převládající, doplňující a přípustné, podmíněně 

přípustné využití 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška staveb max. tři nadzemní podlaží s podkrovím staveb pro rodinné bydlení, v Košatce nad 

Odrou max. dvě nadzemní podlaží s podkrovím staveb pro rodinné bydlení 
 
D – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Hlavní a převládající využití: 
- plochy a stavby silnic 
- parkoviště pro osobní automobily 
Využití doplňující a přípustné: 
- plochy veřejných prostranství 
- prvky drobné architektury, mobiliář veřejných prostranství 
- komunikace pro pěší, cyklostezky 
- nezbytná technická infrastruktura 
- doprovodná a izolační zeleň 
Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným 

využitím plochy 
Podmínky prostorového uspořádání:   
- nejsou stanoveny 
 
T – PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Hlavní a převládající využití: 
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- zařízení technické infrastruktury 
- stavby a zařízení sběrných dvorů 
Využití doplňující a přípustné: 
- nezbytná dopravní infrastruktura 
- ochranná a izolační zeleň 
- stavby a zařízení nutné k provozu technické infrastruktury 
Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavní funkcí plochy 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny 
 
XO – PLOCHY SPECIFICKÉ – OBRANA STÁTU 
Hlavní a převládající využití: 
- pozemky, stavby a zařízení nutné k obraně státu 
Využití doplňující a přípustné: 
- ochranná a izolační zeleň 
- nezbytná dopravní a technická infrastruktura 
Využití nepřípustné: 
- stavby, zařízení a činnosti, které přímo nesouvisejí s hlavní funkcí plochy 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny 
 
ZS – PLOCHY SMÍŠENÉ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Hlavní a převládající využití: 
- hospodářské využívání zemědělské půdy, rostlinná výroba 
- rekreační využívání krajiny, podpora krajinného rázu, zeleň volné krajiny 
Využití doplňující a přípustné: 
- plochy a stavby nezbytné pro: 

• obhospodařování zemědělské půdy 
• potřeby ochrany přírody a krajiny včetně oplocení 
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině 
• pastevní chov dobytka včetně pastvinářského oplocení 

- zřizování samostatných zahrad 
- drobné vodní toky 
- stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst 
- zřizování velkoplošných sadů a komerčního pěstování rostlin včetně oplocení 
- cyklistické stezky, pěší cesty 
- průchody dopravní a technické infrastruktury 
Využití nepřípustné: 
- oplocování pozemků kromě přípustných 
- veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a 

přípustným, podmíněně přípustným využitím - především stavby pro bydlení, výrobu apod. 
- v nivách toků, v terénních depresích a prudkých svazích změny druhů pozemků na ornou půdu 
Podmínky prostorového uspořádání: 
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- výška staveb max. jedno nadzemní podlaží s podkrovím 
 
W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
Hlavní a převládající využití: 
- vodní plochy, koryta vodních toků 
- stavby a zařízení vodního hospodářství, protipovodňová opatření 
Využití doplňující a přípustné: 
- doprovodná a izolační zeleň 
Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které nesouvisejí s hlavním a převládajícím, doplňujícím a přípustným využitím 
- zatrubňování toků 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- kolem vodních toků a ploch ponechat nezastavěné pásy o min. šířce 6m od břehových hran 
- kolem řeky Odry ponechat nezastavěné pásy o min. šířce 8 m od břehových hran, kolem ostatních 

vodních toků a ploch o min. šířce 6 m od břehových hran 
 
Z – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ 
Hlavní a převládající využití: 
- hospodářské využívání zemědělské půdy, rostlinná výroba  
Využití doplňující a přípustné: 
- pozemky a stavby nezbytné pro: 

• velkoplošné obhospodařování zemědělské půdy 
• potřeby ochrany přírody a krajiny včetně oplocení 
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině 
• pastevní chov dobytka včetně oplocení 

- drobné vodní toky 
- zřizování velkoplošných sadů včetně oplocení 
- stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst 
- průchody dopravní a technické infrastruktury 
- cyklistické stezky, pěší cesty 
- zřizování alejí a stromořadí, mezí a remízků, rozptýlené krajinné zeleně 
Využití nepřípustné: 
- oplocování pozemků kromě přípustných 
- veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a 

přípustným využitím - především stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci apod. 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška staveb max. jedno nadzemní podlaží s podkrovím 
 
P – PLOCHY PŘÍRODNÍ 
Hlavní a převládající využití:  
- plochy I. a II. zóny CHKO Poodří, plochy ptačí oblasti a evropsky významné lokality NATURA 

2000 Beskydy 
- plochy biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability – ÚSES 
Využití doplňující a přípustné mimo ÚSES: 
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- stavby a zařízení nezbytné pro: 
• obhospodařování zemědělské půdy 
• pastevní chov dobytka včetně pastvinářského oplocení 
• potřeby ochrany přírody a krajiny včetně oplocení 
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině 

- drobné vodní toky 
- stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst 
- nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury 
- cyklistické stezky, pěší cesty 
Využití podmíněně přípustné uvnitř ÚSES: 
- nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury jen v prokazatelně nutném rozsahu 
- cyklistické stezky, pěší cesty jen ve vyznačeném rozsahu nebo v prokazatelně nezbytně nutném 

rozsahu 
- nezbytné vodohospodářské a protierozní úpravy 
Využití nepřípustné: 
- stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním, převládajícím a přípustným využitím, především 

stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, apod. 
- oplocování pozemků kromě přípustných 
- změny pozemků na zemědělskou půdu uvnitř ÚSES 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- kolem vodních toků a ploch ponechat nezastavěné pásy o min. šířce 6m od břehových hran 
- výška staveb max. jedno nadzemní podlaží s podkrovím 
 
NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Hlavní a převládající využití: 
- hospodářské využívání zemědělské půdy, rostlinná výroba 
- hospodářské využívání lesů 
- rekreační využívání krajiny, podpora krajinného rázu, zeleň volné krajiny 
Využití doplňující a přípustné: 
- plochy a stavby nezbytné pro: 

• obhospodařování zemědělské půdy 
• lesní hospodaření včetně oplocení 
• potřeby ochrany přírody a krajiny včetně oplocení 
• vodohospodářské a protierozní úpravy v krajině 
• pastevní chov dobytka včetně pastvinářského oplocení 

- drobné vodní toky 
- stavby a úpravy odpočinkových a vyhlídkových míst 
- zřizování velkoplošných sadů a komerčního pěstování rostlin včetně oplocení 
- cyklistické stezky, pěší cesty 
- průchody dopravní a technické infrastruktury 
Využití nepřípustné: 
- oplocování pozemků kromě přípustných 
- veškeré stavby a činnosti, které jsou v rozporu s hlavním a převládajícím, doplňujícím a 

přípustným využitím - především stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci apod. 
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- v nivách toků, v terénních depresích a prudkých svazích změny druhů pozemků na ornou půdu 
Podmínky prostorového uspořádání: 
- výška staveb max. jedno nadzemní podlaží s podkrovím 
 
1) vyhl. 501/2006, §21, odst. 4, 6 
2) vyhl. 501/2006, §21, odst. 7 
3) vyhl. 501/2006, §22 
4) vyhl. 501/2006, §21, odst. 4, 5 
 
g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH  

OPATŘENÍ 

 
g1) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE 

PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
 
 Ke všem dále uvedeným veřejně prospěšným stavbám a opatřením, které jsou takto 
jmenovány a vymezeny v územním plánu lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro jejich 
uskutečnění odejmout nebo omezit. 
Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury: 
VD1 – přeložka silnice I/58 
VD3 – přeložka silnice III/4804 včetně mostu a napojení místní komunikace v Košatce 
VD4 – místní komunikace k obsluze zastavitelné plochy Z1 
VD5 – místní komunikace souběžná se silnicí I/58 
VD6 – lávky pro pěší přes Ondřejnici 
VD7 – cyklostezka v Košatce 
VD8 – cyklostezka do Proskovic 
VD9 – cyklostezka do Petřvaldu 
VD10 – cyklostezka do Krmelína 
VD11 – cyklostezka do Brušperku 
VD12 – cyklostezka do Košatky 
 
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury: 
VT1 – kanalizační stoky a čistírna odpadních vod v Košatce 
VT2 – kabelové vedení VN 22 kV včetně trafostanic TS1 a TS2 v zastavitelné ploše Z1 
VT3 – kabelové vedení VN 22 kV podél ulice Záhumení 
VT4 – regulační stanice VTL/STL u zastavitelné plochy Z1 
VT5 – plynovod STL přes plochu přestavby P1 
VT6 – kanalizační stoky v Novém světě 
 
Veřejně prospěšná opatření – založení prvků územního systému ekologické stability: 
VU1 – založení prvků nadregionálního ÚSES 
VU2 – založení prvků regionálního ÚSES 
VU3 – založení prvků lokálního ÚSES 
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Veřejně prospěšná opatření – snižování ohrožení v území povodněmi: 
VP1 – revitalizace toku Ondřejnice 
VP2 – revitalizace toku Lubiny 
VP3 – revitalizace spádových stupňů na Odře 
VP4 – protipovodňové ochranné hráze na Lubině 
VP5 – protipovodňová úprava vyústní trati Machůvky do Ondřejnice 
 
 Lokalizace veřejně prospěšných staveb bude upřesněna až v projektové dokumentaci 
k územnímu  řízení. 
  Ke všem výše uvedeným veřejně prospěšným stavbám lze také uplatnit předkupní právo. 
 
 
h) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV 

 
 Jsou vymezeny následující plochy územních rezerv: 
- R3 - pro plochu smíšenou obytnou, o ploše cca 1,58 ha, ležící v jižní části obce poblíž ulice 

Záhumení 
- R4 - pro plochu smíšenou obytnou, o ploše cca 1,76 ha, ležící u hranic s Brušperkem v lokalitě Na 

kopci 
 
 Podmínky pro prověření budoucího využití: 
- prověřit možnosti dopravní obsluhy 
- prověřit možnosti napojení na sítě technické infrastruktury 
- prověřit možnosti zapojení plochy do stávající urbanistické struktury 
- prověřit možnou intenzitu zastavění 
- posoudit kvalitu zemědělské půdy a kvalitu stávající zeleně v místě rezerv 
 
 Je vymezen následující koridor územní rezervy: 
- D517 - pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků - koridor o celkové 
šířce 50 m, v k.ú. Košatka n. O.. 
 
 Podmínky pro prověření budoucího využití: 
- nejsou stanoveny 
 

V plochách a koridorech územních rezerv je nepřípustné takové využití území, které by 
znemožňovalo budoucí realizaci záměrů, pro které jsou rezervy vymezeny. 
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ch) VYMEZENÍ PLOCH VE KTERÝCH JE PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 
PROVĚŘENÍ JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 

 
  Pro prověření možnosti navrhovaných změn v území je nutno zpracovat samostatné územní 
studie pro zastavitelné plochy Z1, Z13, Z14, Z18 a pro plochu přestavby P1. 
 Studie navrhnou možnosti optimálního prostorového uspořádání s ohledem na limity využití 
území, organizaci dopravní obsluhy, napojení na sítě technické infrastruktury a vymezí plochy 
potřebných veřejných prostranství. Studie pro plochu Z1 navíc musí prokázat (autorizovaným 
projektantem) možnost dopravního připojení této plochy na komunikační síť a to musí být 
odsouhlaseno ŘSD ČR Odborem přípravy staveb Brno. 
 Lhůta pro zpracování územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto 
studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanovena na 2 roky od vydání územního plánu. 
 
 
i) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí, textová část I.1. obsahuje: 
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a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
     VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM 
________________________________________________________________________________ 
 
a)1. VAZBA NA POLITIKU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni 
jednotlivých regionů je provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR). Vlastní řešené 
území je součástí rozvojové oblasti OB2 Ostrava, s vymezením za SO ORP: Bílovec, Bohumín, 
Český Těšín, Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice 
(jen obce v severní části), Kravaře (bez obcí v severní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a 
jihozápadní části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části). Pro rozvojové oblasti jsou 
tímto dokumentem stanoveny podmínky a úkoly pro územní plánování. V rámci upřesnění 
vymezení rozvojových oblastí v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje je potvrzeno 
zařazení obce do rozvojové oblasti OB2. 
 Pokud je správní obvod ORP součástí rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, existuje 
předpoklad, že zde budou probíhat dynamičtější změny v území, což pozitivně ovlivní ekonomický 
a sociální rozvoj. 
 
Důvody vymezení: 

Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným 
působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou 
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj 
mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným 
předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i 
poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru. 
 
Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
a) rozvoj veřejné infrastruktury mezinárodního a republikového významu při současném zachování 

respektování hodnot území - je navržena přeložka významné silnice I/58. 
b) rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorově 

sociální segregaci, fragmentaci a záborům ploch veřejně přístupné zeleně - Navržený rozvoj 
bydlení v obci přednostně využívá proluky uvnitř zastavěného území a plochy na něj těsně 
navazující. Rozvoj bydlení je navržen ve vhodných lokalitách, k prostorové sociální segregaci by 
nemělo docházet. Nejsou navrženy zábory veřejně přístupné zeleně ani fragmentace krajiny, orné 
půdy. 

c) nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch - Rozsáhlejší 
plochy „brownfields“ se v obci nenacházejí, ale jsou zde dva opuštěné areály - vojenský u silnice 
I/58 a zemědělský v blízkosti ulice Záhumení. Oba areály jsou navrženy k přestavbě, novému 
využití. 

d) řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, 
průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s 
odpady - V obci se nenacházejí areály nebo plochy, které by bylo nutné rekultivovat nebo 
revitalizovat. Nakládání s odpady v obci je řešeno způsobem, který obci vyhovuje. 
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e) zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center - Jsou stabilizovány stávající 
plochy veřejných prostranství, občanského vybavení a smíšené obytné, které tvoří centrum obce a 
umožní jeho další rozvoj. 

f) ochrana a využití rekreačního potenciálu krajiny - V územním plánu jsou stanoveny podmínky 
pro zachování krajinného rázu a rekreační využívání krajiny, jsou navrženy stezky pro pěší a 
cyklisty, které umožní lepší využití rekreačního potenciálu krajiny. 

 
Úkoly pro územní plánování: 
a) Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a 

rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z 
tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění 
aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k 
zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy - V obci je navržen 
intenzivní rozvoj bydlení. Významné rozvojové plochy mezinárodního nebo republikového 
významu navrženy nejsou.  

b) Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do územně 
plánovací dokumentace krajů a obcí - Úkoly pro rozvojovou oblast OB2 jsou zapracovány do 
územního plánu Staré vsi nad Ondřejnicí. 

c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a 
rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů vymezení 
jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os - V Zásadách územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje je potvrzeno zařazení Staré Vsi nad Ondřejnicí do rozvojové oblasti 
OB2. 

Pro rozvojovou oblast OB2 je navíc stanoven ještě následující specifický úkol pro územní 
plánování: Vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v 
území vyvolané průmyslovými zónami Mošnov a Nošovice - Realizace ani provoz průmyslových zón 
nevyvolává žádné přímé vlivy na území obce. Zlepšení dopravních podmínek průmyslových zón 
můžou přinést navržené úpravy silnice I/58. 
 
 
a)2. SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM 
 Pro Starou Ves nad Ondřejnicí jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady 
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem 
Moravskoslezského kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426. Dle ZÚR MSK je obec součástí 
rozvojové oblasti republikového významu OB2 Ostrava. 
 V rámci ZÚR MSK jsou pro rozvojovou oblast OB2 stanoveny tyto úkoly pro územní 
plánování: 
- zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 

včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a 
souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska - jsou upřesněny plochy skladebných 
částí ÚSES, které jsou vymezeny v návaznosti na okolní obce a přeložka silnice I/58. Jiné plochy 
a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 
do obce nezasahují. 
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- vymezit plochu pro umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů - 
plocha není vymezena, s umístěním tohoto záměru do obce se nepočítá. 

- vymezit plochu pro veřejné logistické centrum - plocha není vymezena, s umístěním tohoto 
záměru do obce se nepočítá. 

- nové rozvojové plochy vymezovat: přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných 
území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby, výhradně se zajištěním dopravního 
napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury, 
mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze vyjímečně a ve zvláště 
odůvodněných případech) - navržené plochy využívají přednostně proluky v zastavěném území, 
doplňují oboustranné obestavění silnic a místních komunikací. Do záplavových území zasahují 
pouze zastavitelné plochy Z36, Z47 a plocha přestavby P1. 

- koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné plochy 
- jsou navržena protipovodňová opatření na Odře, Ondřejnici a Lubině, v celém území obce je 
umožněna realizace dalších protipovodňových opatření. 

- v rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně 
- jsou navrženy plochy veřejných prostranství pro zpřístupnění zastavitelných ploch. Ve větších 
zastavitelných plochách Z1, Z13, Z14 a Z18 a ploše přestavby P1 budou veřejná prostranství 
vymezena v rámci územních studií. 

- pro část této oblasti dále platí další úkoly pro územní plánování formulované pro specifickou 
oblast republikového významu SOB4 - Karviná - Stará Ves nad Ondřejnicí nepatří do této oblasti. 

Ze ZÚR MSK vyplývá pro územní plán Staré Vsi nad Ondřejnicí nutnost zapracovat veřejně 
prospěšné stavby - D77 - I/58 Petřvald - Krmelín, nová stavba - jižní tangenta Ostravy, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy, D78 - I/58 Petřvald, přeložka, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 
třídy, veřejně prospěšná opatření - prvky územního systému ekologické stability - nadregionální 
biocentrum 92, regionální biocentrum 243, regionální biokoridory 543, 544, 545, 551, 552, 554 a 
územní rezervu - D517 - pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků. 
Všechny veřejně prospěšné stavby, opatření i územní rezerva jsou do územního plánu zapracovány. 
 Ze ZÚR MSK vyplývají také dva požadavky nadmístního významu na koordinaci územně 
plánovací činnosti obcí a na řešení v ÚPD obcí. Cyklotrasu Greenways - evropský turistický koridor 
Krakow – Wien, boční trasa II; Hukvaldy – Týn nad Bečvou je v rámci územního plánu navrženo 
převést do vhodnější trasy Bartošovice – Studénka – Jistebník – Košatka – Proskovice – Ostrava. 
Opuštěný úsek od Bartošovic do Košatky kolem letiště Mošnov bude zařazen do sítě cyklotras 
nižšího významu. Napojení kanalizace Staré Vsi nad Ondřejnicí na kanalizační sběrač D v 
Proskovicích a odvádění splaškových vod na ÚČOV Ostrava je zakresleno jako stávající, 
kanalizace byla realizována v roce 2011. 
 
 
a)3. VAZBA NA OKOLNÍ OBCE - ORP 
 Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí sídel do 
značné míry předurčují jak rozvoj celého regionu tak i vlastního řešeného území. 

V rámci řešeného území existují silné funkční vazby zejména na blízkou Ostravu, výrazně 
silnější než např. na bývalé okresní město Frýdek Místek nebo poměrně blízký Příbor. Na 
nadprůměrné stabilitě osídlení se podepisuje zejména atraktivní příměstská a dopravní poloha 
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obce, omezujícím faktorem je vysoká míra nezaměstnanosti, ale i problémy s transformací 
průmyslových podniků v regionu. Tato situace se však v posledních letech postupně zlepšuje. 

Řešené území představuje smíšené vesnické osídlení tvořené dvěma sídly, transformující se 
zejména ve vlastní Staré Vsi na rezidenční příměstské bydlení. Rozptýlená zástavba se v řešeném 
území vyskytuje omezeně. Výrazně převažující funkcí řešeného území je funkce obytná, obslužná a 
výrobní funkce jsou jen doplňující. Obec se v poslední době rychle rozvíjí zásluhou 
suburbanizačních tendencí okolních měst v kombinaci s novými zdroji pracovních příležitostí 
(průmyslové zóny Nošovice, Mošnov, Ostrava-Hrabová). 

Oderská niva, která výrazně zasahuje do severozápadní části území obce a přibližuje se 
k zastavěnému území, přispívá k atraktivitě celé obce. Mimořádné krajinářské a přírodní hodnoty 
tohoto území (CHKO, NATURA 2000) v bezprostřední blízkosti zástavby se především podílejí na 
pozitivním „obrazu“ obce. 
 
Tab. Základní ukazatele sídelní struktury spádového obvodu ORP Ostrava a širší srovnání 

 Počet 
 obcí katastrů částí  částí / 

obec 
výměra
km2 

km2   / 
obec 

počet 
obyvatel 

obyvatel na 

obec 
část 
obce km2  

ORP  
Ostrava 

13 53 55 4,2 332 25,5 337 752 25 981 6 141 1 019 

průměr ORP 
MS kraj 

13,7 28,4 28,9 2,1 252,6 18,4 58 050 4 229 2 011 230 

průměr ORP 
ČR 

30,5 64,1 73,3 2,4 384,7 12,6 50 209 1 645 685 131 

 (r. 2006) 
 Pro sídelní strukturu řešeného území, ale především  spádového obvodu ORP Ostrava je do 
značné míry determinující velmi vysoká hustota osídlení a výrazná determinace osídlení 
antropogenními podmínkami (těžbou nerostů a industriálními aktivitami). 
 Obecně s ohledem na stav současných podkladů je nutno považovat za základní problémy 
Staré Vsi nad Ondřejnicí nerovnovážný a mírně nepříznivý stav hospodářského pilíře a značné 
problémy v oblasti životního prostředí (zejména v širším regionu). Posílení hospodářského pilíře a 
zlepšení podmínek životního prostředí je tak předpokladem udržitelného rozvoje území, 
hlavně z delšího hlediska budoucích generací (stále větší percepce a preference kvalitního obytného 
a životního prostředí). Posílení hospodářského pilíře je nutno hledat zejména v širším regionu 
pohybu za prací (Ostrava a okolní podnikatelské zóny). Optimalizaci funkcí řešeného území je 
potřeba orientovat s ohledem na vlastní územní předpoklady (posílení obytné funkce) a vazby obce 
v sídelní struktuře regionu (zejména využití obslužných a výrobních funkcí lokalizovaných v 
regionu). 
 Příznivým rozvojovým předpokladem je značná soudržnost obyvatel řešeného území a velká 
atraktivita bydlení včetně rekreačních předpokladů obce, kterou je třeba zachovat a rozvíjet. 
 
 Stará Ves nad Ondřejnicí je členem Mikroregionu povodí Ondřejnice (město Brušperk a 
9 obcí s cca 11 tisíci obyvateli), pro které je zpracována Strategie rozvoje mikroregionu obcí 
povodí Ondřejnice a stanoven strategický cíl rozvoje: 
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- Zlepšení sociálně ekonomické situace v mikroregionu a rozvoj demografických a kulturních 
stránek života jeho obyvatel a to rychlou a pohotovou aktivizací všech vnitřních potenciálů 
mikroregionu k zajištění nových a udržení dosavadních pracovních míst v obcích mikroregionu. 

 V územním plánu jsou navrženy takové záměry, které přispějí k naplnění stanovených 
prioritních cílů rozvoje (což ve výsledku povede ke splnění strategického cíle): 
- rozvoj bydlení a infrastruktury v mikroregionu – jsou navrženy nové plochy pro bydlení, potřebné 

komunikace a sítě technické infrastruktury; 
- rozvoj cestovního ruchu a návazných služeb – je navržen rozvoj cyklotras a stanoveny podmínky 

využití ploch tak, aby ve stávající i navržené zástavbě bylo možné realizovat potřebná zařízení 
občanského vybavení sloužící cestovnímu ruchu (ubytování, stravování); 

- rozvoj zemědělství, alternativního zemědělství a péče o krajinu – podmínky využití ploch 
umožňují alternativní, ekologické zemědělství, pastvinářství i extenzivní využívání zemědělské 
půdy. Je vymezen územní systém ekologické stability, respektovány jsou významné krajinné 
prvky. Podmínky pro využívání území jsou stanoveny tak, aby územní předpoklady pro zajištění 
ekologických hodnot krajiny zůstaly zachovány; 

- rozvoj místní správy a informačních systémů – cíl není řešitelný v územním plánu; 
- rozvoj sociální oblasti, vzdělávání, výchovy a kultury – jsou vymezeny plochy pro občanské 

vybavení a stanoveny podmínky využití ploch tak, aby ve stávající i navržené obytné zástavbě 
bylo možné realizovat stavby určené k výše zmíněným účelům; 

- vytváření podmínek pro malé a střední podnikání – jsou navrženy plochy pro výrobu a stanoveny 
podmínky využití ploch tak, aby ve stávající i navržené obytné zástavbě bylo možné podnikat a 
provozovat výrobní služby. 

 
 Následující vazby dopravní a technické infrastruktury a územního systému ekologické 
stability jsou v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací okolních měst a obcí. 
 Z hlediska dopravních vazeb je nejdůležitější silnice I/58 Rožnov pod Radhoštěm – Příbor – 
Ostrava, která tvoří hlavní příjezdovou trasu do města Ostravy a společně s dálnicí D1 také hlavní 
výpadovku ve směru na Olomouc a Brno. 
 Vodou je Stará Ves nad Ondřejnicí zásobována z Ostravského oblastního vodovodu. Obcí 
prochází vodovodní přivaděč DN 1600mm z úpravny vody Podhradí. V blízkosti zemních 
vodojemů se větví na DN 1200mm vedoucí do vodojemu Krmelín a na DN 600mm vedoucí do 
vodojemu Stará Bělá, ze kterého vede hlavní přívodní vodovod do vodojemů ve Staré Vsi.  
 K odvádění odpadních vod slouží splašková kanalizace vedoucí ze Staré Vsi do Proskovic a 
odvádějící znečištěné vody na ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě. V lokalitě Nový svět je 
navržena ČOV, která bude sloužit i pro přilehlou část Krmelína. 
 Elektrickou energií je obec zásobována z rozvodné soustavy 22 kV – nadzemního vedení – 
linky VN  č. 136 z rozvodny 110/22 kV Lískovec. 
 Plynem je Stará Ves nad Ondřejnicí zásobována z regulační stanice VTL/STL Stará Ves ležící 
přímo na území obce na trase plynovodu VTL procházejícího od Brušperku do Ostravy. 
 Do severní části obce zasahuje nadregionální biocentrum územního systému ekologické 
stability 92 Poodří. Z něj vycházejí tři regionální biokoridory. RBK 543 vede podél řeky Lubiny do 
regionálního biocentra 196 v Petřvaldu. RBK 545 vede podél hranic s Petřvaldem do regionálního 
biocentra 243 U Chabičova v jižním výběžku Staré Vsi a odbočuje z něj RBK 544. RBK 552 vede 
podél hranic s Ostravou do regionálního biocentra 101 Bělský Palesek. RBK 551 spojuje reg. 
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biocentrum 243 s RBK 552. Ve východním výběžku obce vychází z tohoto biokoridoru větev RBK 
554 vedoucí do reg. biocentra 109 Brušperský les v Brušperku. 
 
 
b) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POUŽITÉ PODKLADY 
________________________________________________________________________________ 
 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí nemá dosud zpracovanou územně plánovací dokumentaci pro 
své území. V roce 1995 byly dokončeny průzkumy a rozbory k územnímu plánu a v roce 1997 i 
koncept územního plánu obce – podle tehdy platné legislativy je správný název územní plán 
sídelního útvaru (Urbanistická společnost, Ing.arch.L. Konečná). Koncept byl sice projednán, ale z 
mnoha důvodů se další práce na územním plánu zastavily. Během několika následujících let se 
změnily podmínky v obci, vyskytly se nové záměry a navíc od 1.1.2007 začal platit nový stavební 
zákon, který výrazně upravuje formu i obsah územních plánů. Proto Zastupitelstvo obce rozhodlo o 
zahájení prací na novém územním plánu. 

 První etapou prací na územním plánu byly průzkumy a rozbory dokončené v září 2007, které 
posloužily k přípravě návrhu zadání územního plánu obce. 
 Zadání územního plánu schválilo Zastupitelstvo obce dne 17.3.2008 usnesením č. 11/090308-
3. 
 V souladu se schváleným zadáním je územní plán zpracován s členěním dle přílohy č. 7 
k vyhlášce č.500/2006 Sb. 
 
 
b)1. SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ad a) Splněno. Všechny limity využití území vyplývající z ÚPN VÚC Beskydy, veřejně prospěšná 

stavba - přeložka silnice I/58 i územní rezerva pro průplav Dunaj-Odra-Labe byly do 
územního plánu Staré Vsi nad Ondřejnicí zapracovány. Respektován a zapracován byl 
systém odvádění odpadních vod v k.ú. Stará Ves navržený v Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací MS kraje. 

 Návaznosti územního plánu Staré Vsi na okolní města a obce byly prověřeny a zajištěny. 
Jiné řešení, než je zakresleno v okolních územních plánech, bylo navrženo u tří prvků. 
Přeložka silnice I/58, respektive její aktuální varianta, přechází ze Staré Vsi na území 
Ostravy a teprve poté vstupuje do Krmelína. V ÚP Krmelína je zakresleno starší, již 
opuštěné řešení přeložky. V rámci změny č. 1 ÚPN VÚC byly doplněny nové regionální 
biokoridory vedoucí po hranicích Staré Vsi s Petřvaldem a na východě Staré Vsi přecházející 
ze Staré Vsi do Brušperku. Tyto biokoridory nejsou ve schválené územně plánovací 
dokumentaci Petřvaldu a Brušperku zakresleny, do ÚP Staré Vsi byly zapracovány. 

ad b) Splněno. 
 Všechny záměry, náměty a problémy včetně dopravních záměrů a problémů byly v rámci 

prací na návrhu územního plánu řešeny a v součinnosti s obcí bylo vyhledáno jejich 
nejvhodnější řešení. Podrobnější vysvětlení k jednotlivým bodům navrženého řešení je 
součástí jednotlivých kapitol této textové části odůvodnění. 
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ad c) V územním plánu byly navrženy plochy pro výstavbu 380 rodinných domů, což při 
odhadnuté potřebě cca 150 bytů (RD) dává převis nabídky rozvojových ploch pro bydlení 
cca 150%. 

 Nebyly navrženy rozvojové plochy pro sportovní aktivity a rekreaci, ale byla umožněna 
jejich výstavba v celém stávajícím i navrženém obytném území obce. 

 Ostatní splněno. 
ad d)  2. Kromě dostavby proluk byla navržena malá plocha Z37 navazující na stávající plochu 

bydlení a plocha Z42, která umožní zastavět i druhou stranu dnes pouze jednostranně 
obestavěné místní komunikace. 

 3. Široká říční niva Odry zasahuje až k hranicím zástavby v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 
Dodržení tohoto bodu zadání by znamenalo, že v celé části Košatka by nemohly být 
navrženy nové plochy bydlení. Rozvoj bydlení v Košatce navržen byl (viz bod 2.), ale pouze 
omezený tak, aby nenarušoval nivu Odry a nedocházelo ke stavbám ve volné krajině. 

 6. V blízkosti toku Ondřejnice byly navrženy k zástavbě jen plochy, vzešlé z konkrétních 
požadavků vlastníků pozemků. Jinak byl respektován stávající stav území. 

 Průběh ÚSES byl navržen v souladu s územními plány okolních obcí, kromě vyjímek 
popsaných v bodu ad a). Zkvalitňování ekologické sítě, doplňování nelesní zeleně a 
protierozní opatření byly umožněny podmínkami využití jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití - ZS, NS, Z, W a P. 

 14. V záplavovém území Lubiny a Odry jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy - Z46 pro 
ČOV, která je zde nutná z terénních důvodů a Z36 pro bydelní, zakreslená na základě 
konkrétního požadavku vlastníka pozemku. 

 15. Zastavitelné plochy v k.ú Stará Ves na Ondřejnicí v dosahu kanalizace zakreslené v 
dokumentaci k územnímu řízení byly na tuto kanalizaci napojeny. Kanalizace v Košatce je 
ukončena vlastní malou ČOV. 

 16. Návrh zadání již byl projednán, návrh územního plánu bude se správci vodních toků a s 
vlastníky melioračních zařízení projednán během společného jednání s dotčenými orgány 
státní správy. 

 Ostatní splněno. 
ad e) Doprava - Mimoúrovňová křižovatka západně od zástavby staré Vsi byla zakreslena jinak 

než ve studii přeložky silnice (UDIMO, 2002). Zakreslené řešení umožní lepší zapojení 
blízkých silnic III. třídy do MÚK a umožní etapovité vylepšování současného stavu. 

 Stávající vybavení zastávek MHD zálivy je dostatečné i vzhledem v výhledové intenzitě 
provozu. Nebyly navrženy nové zálivy u zastávek. 

 Bylo navrženo zvětšení kapacity parkoviště u Farního úřadu a nové parkoviště v místě ČOV 
u základní školy, což pomůže vylepšit možnosti parkování v blízkosti kostela. 

 Podél silnice III/4787 od Staré Vsi do Proskovic byla navržena samostatná cyklostezka. 
Mezinárodní cyklostezka č.5 Odra-Morava-Dunaj byla ve shodě s nadřazenými koncepčními 
dokumenty zakreslena do jiné trasy vedoucí od Proskovic do Košatky a dále do Jistebníku. 

 Občanské vybavení - Výstavba domu s pečovatelskou službou nebo jiného zařízení sociální 
péče je možná ve stávající ploše občanského vybavení v blízkosti silnice I/58. 

 Vodní hospodářství – V Košatce byla navržena splašková kanalizační síť ukončená malou 
čistírnou odpadních vod.  

 Ostatní splněno. 
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ad f) 5. Vymezení údolních niv nebylo provedeno, protože se jedná o odbornou záležitost, která 
není součástí územního plánu. Provádět rámcové (nepřesné) vymezení niv nemá význam, 
ochrana nezastavěnosti údolních niv je totiž dána podmínkami využití ploch nezastavěného 
území - P, Z, W, NS a ZS. 

 11. Okolní pozemky zastavěného území dotčené pásmem hygienické ochrany objektu 
živočišné výroby nejsou vhodné k bydlení. Byly proto zařazeny do ploch smíšených 
zastavěného území ZS a občanského vybavení OV. 

 14. Jmenované kuturní hodnoty byly v územním plánu respektovány. Největší rozvoj 
výstavby byl navržen v plochách zařazených ve studii "Preventivní hodnocení krajinného 
rázu CHKO Poodří" do ploch B - pásmo nezbytné ochrany a obnovy krajinného rázu. V 
tomto pásmu by mělo být přednostně využíváno urbanizované území před zastavováním 
volné krajiny. Většina ploch navazujících na stávající zástavbu leží v pásmu B nebo ještě 
hodnotnějším pásmu A. Rozvoj obce tedy není možný bez zásahu do tohoto krajinářsky 
hodnotného území. 

 Ostatní splněno. 
ad g) Veřejně prospěšné stavby byly dohodnuty s obcí, asanační zásahy nebyly navrženy. 
ad h) Zastavitelné plochy Z3, Z8, Z11, Z15, Z16, Z17, Z36 a Z46 zasahují do záplavových území 

vodních toků v obci. Jedná se o stavby pro bydlení zapracované do ÚP na základě 
požadavků vlastníků nemovitostí a plochu pro čistírnu odpadních vod lokalizovanou do 
záplavového území z terénních důvodů. Tyto stavby jsou v záplavovém území přípustné. 

 V rámci projednání zadání územního plánu nebyly vzneseny žádné konkrétní požadavky na 
řešení ochrany obyvatelstva. 

 Ostatní splněno. 
ad i) Vzhledem k velké atraktivitě Staré Vsi, poptávce po bydlení v obci a přítomnosti několika 

developerských projektů byl stanoven převis nabídky ploch pro bydlení na 150%. Vyhnout 
se v tomto území kvalitním zemědělským půdám není možné. Zastavitelné plochy jsme se 
proto alespoň snažili umisťovat v návaznosti na zastavěné území, tak aby nedocházelo k 
rozdělování (rozdrobování) ucelených lánů orné půdy. 

 Byl navržen jen omezený územní rozvoj v Košatce spočívající především v zástavbě proluk 
a doplnění oboustranného obestavění místních komunikací. 

 Plochy podél silnice I/58 bylo navrženo přednostně využívat k výrobním účelům. Stávající 
plochy bydlení byly zachovány, k jejich ochraně před hlukem ze silnice by měly přispět 
navržené protihlové stěny. 

 Ulice Záhumení byla navržena k rekonstrukci. Vylepšeno je její příčné propojení se silnicí 
III/48615 zejména v severní části přiléhající k centru obce (návrhem nové místní 
komunikace), kde se předpokládá největší provoz vozidel. 

 Přerušení regionálních biokoridorů stávající trasou silnice I/58 není tak významné (široké), 
že by ohrozilo jejich funkci. Přeložka silnice je v místě křížení s biokoridorem vedena po 
mostním tělesu - je možný průchod pod silnicí. 

 Realizace průplavu Dunaj-Odra-Labe je hodně vzdálená, pokud k ní vůbec někdy dojde. 
Řešení ÚSES se proto nepřizpůsobuje trase průplavu, nicméně by nebyl problém prvky 
ÚSES upravit tak, aby průplav mohl být realizován. 

 V místech nejvýznamnějších střetů vedení VN s rozvojovými plochami byly navrženy jeich 
přeložky - u zastavitelných ploch Z1, Z13, Z14. 
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ad j) Opuštěný vojenský areál u silnice I/58 byl navržen k přestavbě na plochu smíšenou výrobní, 
chátrající zemědělský areál při ulici Záhumení byl začleněn do zastavitelné plochy Z13 
určené smíšenému bydlení. 

 Ostatní splněno. 
ad k) Byly vymezeny čtyři zastavitelné plochy a jedna plocha přestavby, ve kterých je uloženo 

prověření změn jejich využití územní studií. Všechny tyto plochy jsou plošně rozsáhlejší a 
mají více možností vymezení veřejných prostranství a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

ad l) Nebyly vymezeny žádné plochy ani koridory, pro které by podmínky pro rozhodování o 
změnách jejich využití stanovoval regulační plán. 

ad m) Splněno. Součástí územního plánu je část III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území s přílohami: A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Stará 
Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí a B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu 
Stará Ves nad Ondřejnicí na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy. 

ad n) Splněno, koncept územního plánu nebyl zpracován. 
ad o) Splněno. Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí byl zpracován v souladu se zák.č. 183/2006 

Sb., vyhl.č.500/2006 Sb. a vyhl.č.501/2006 Sb. Obsah územního plánu a jeho členění se řídí 
přílohou č. 7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Koncepce řšení technické infrastruktury byla 
rozdělena do dvou výkresů - I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství a I.2.e - 
Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů. 

 
Splnění pokynu k úpravě návrhu územního plánu po projednání s dotčenými orgány 
Komentář je členěn dle čísel stanovisek dotčených orgánů uvedených v "Pokynu": 
1. - Plochy Z2 a Z3 byly z územního plánu vypuštěny. Část plochy Z3 u silnice III/4787 byla 

vyznačena jako stávající plocha smíšená obytná SB, protože během doby uplynulé od zpracování 
návrhu územního plánu na ní byl postaven rodinný dům. 

 - Na základě dohody se Správou CHKO Poodří, viz stanovisko zn. 00151/PO/2010/AOPK 
(příloha textové části II.1.) byla plocha Z1 upravena tak, že ozeleňující pás byl přidán pouze v 
návaznosti na stávající lesní porost po obvodovou místní komunikaci ohraničující plochu Z1. 
Podél obvodové komunikace bude v rámci plánovaných komplexních pozemkových úprav 
realizováno stromořadí. Navržený zelený pás - plocha NS - zamezí stávajícím erozním procesům 
v tomto místě. Likvidace dešťových vod z plochy Z1 (dle návrhu ÚP) bude řešena přednostně 
jejich zasakováním nebo budou odváděny  dešťovou kanalizací do vodotečí. Jednoznačná 
koncepce likvidace dešťových vod bude navržena v územní studii, jejíž zpracování je podmínkou 
pro využití plochy Z1. 

 - Rozšíření silnice III/4804 u hřbitova bylo z územního plánu vypuštěno. Souběžně se silnicí byla 
v tomto úseku navržena samostatná cyklostezka. 

 - Navržená místní komunikace spojující plochu Z1 se silnicí III/4787 byla z územního plánu 
vypuštěna. Hlavní příjezd do plochy Z1 byl navržen z jihovýchodu z navržené okružní křižovatky 
na stávající silnici I/58. 

 - Rozlišení ploch smíšených obytných a výrobních dle způsobu odvádění a likvidace odpadních 
vod ve výkresu I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství nebylo provedeno. V 
územním plánu bylo navrženo řešení kanalizace, které přesně odpovídá požadavkům uvedeným 
ve stanovisku Správy CHKO Poodří. Rozlišení na plochy odkanalizovatelné na ČOV a na plochy 
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bez možnosti připojení na kanalizaci nemá vliv na základní koncepci, která stanovuje, že 
likvidace odpadních vod musí být řešena u všech ploch. 

 - V lokalitě Nový Svět (plochy Z32 až Z35) byla do územního plánu doplněna navržená 
splašková kanalizace s odtokem na ČOV jejíž realizace se připravuje v Krmelíně v blízkosti 
hranic se Starou Vsí. 

 - Přeložka silnice I/58 byla zapracována dle Studie přeložky silnice I/58 Petřvald – Ostrava (UDI 
Morava), ve které je překročení Jarkovského potoka řešeno cca 100m dlouhým přemostěním. K 
omezení funkčnosti ÚSES by tudíž nemělo dojít. 

 - Plochy smíšené obytné dle přílohy stanoviska Správy CHKO Poodří byly označeny SB1 a do 
textové části I.1., kapitoly f) byly zapracovány požadované podmínky prostorového uspořádání. 

 - Požadovaná věta, že Správa CHKO Poodří musí být účastníkem při projednávání územní studie 
zastavitelné plochy Z1, byla doplněna do textové části II.1., kapitoly c)1.3. 

3. Do Koordinačního výkresu II.2.a byla doplněna ochranná pásma vodovodních přivaděčů 
Podhradí-Bílov-Krmelín 2, DN 1600 a Světlov-Bělá, DN 600. 

5. Ochranné pásmo letiště Mošnov je v územním plánu respektováno. Maximální možná výška 
bytových domů je dle textové části I.1., kapitoly f) dvě nadzemní podlaží s podkrovím, což 
odpovídá stávající výšce okolní zástavby. 

7. Plochy Z1, Z28 a Z43 zasahovaly v návrhu územního plánu do bezpečnostního pásma plynovodu 
VTL. V červenci roku 2009 začala platit novela energetického zákona - zákon č.158/2009 Sb., 
kterým se mimo jiné měnily také šířky bezpečnostních pásem plynovodů. V Koordinačním 
výkresu II.2.a bylo upraveno bezpečnostní pásmo plynovodu VTL, bylo zmenšeno ze 40m na 
20m na obě strany od potrubí. Díky tomuto zmenšení už bezp. pásmo zasahovalo jen do ploch Z1 
a Z43, které byly následně omezeny tak, aby do něj nezasahovaly vůbec. 

10. - Odlehčovací koryto u Ondřejnice bylo vypuštěno a doplněny byly ochranné hráze a opravy 
nebo rušení mostů a lávek pro pěší dle dokumentace ke stavebnímu řízení Úprava Ondřejnice, 
Stará Ves n. O., km 2,300-6,500 (Lineplan, s.r.o.). 

 - Část plochy Z3 u silnice III/4787 byla vyznačena jako stávající plocha smíšená obytná SB, 
protože během doby uplynulé od zpracování návrhu územního plánu na ní byl postaven rodinný 
dům. Plochy Z8, Z11, Z15, Z16 a Z17 byly z územního plánu vypuštěny. 

 - Byly doplněny ochranné hráze u Lubiny a jejího bezejmenného levobřežního přítoku a místní 
snížení silnice III/4804 dle Studie odtokových poměrů řeky Lubiny v úseku Košatka nad Odrou-
Vlčovice (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.). 

 - Ve výkresu I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství byla vyznačena v souladu se 
zákonem č.183/2006 Sb., jeho prováděcími vyhláškami a metodickými pokyny MMR pouze 
koncepce vodního hospodářství. Další jevy mající spojitost s vodním hospodářstvím, zejména 
ochranná pásma, záplavová území atd. byly zakresleny do Koordinačního výkresu II.2.a. 

 - Doplněny byly úseky Ondřejnice, Lubiny a Odry, ve kterých se plánuje revitalizace toků a úsek 
Ondřejnice, kde budou provedeny protipovodňové úpravy. 

12. Ochranné pásmo silnice I/58, její přeložka, územní rezerva pro průplav Dunaj-Odra-Labe i 
ochranné pásmo letiště Mošnov byly do územního plánu zapracovány. 

13. Z bodu 2. koordinovaného stanoviska Krajského úřadu nevyplynula nutnost žádných úprav 
územního plánu. Generel nadreg. a reg. ÚSES MS kraje byl dle požadavku bodu 6. zařazen mezi 
podklady, ze kterých vycházelo řešení územního plánu. Do textové části II.1., kapitoly e)4. bylo 
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doplněno podrobnější zdůvodnění nutnosti ploch 1-SB a 14-SB a plocha 14-SB byla zmenšena 
dle stanoviska KÚ MSK, odboru ŽP a Z, č.j. MSK 162661/2010 ze dne 8.10.2010. 

14. Územní rezerva pro průplav Dunaj-Odra-Labe byla do územního plánu zapracována, 
protipovodňová opatření na Ondřejnici a Lubině byla zapracována dle podkladů Povodí Odry. 
Plocha R1 byla vypuštěna, plocha Z1 byla upravena dle požadavků Správy CHKO Poodří, plocha 
R3 byla ponechána v původním stavu. Toto řešení bylo dohodnuto s MMO, Odborem ochrany 
životního prostředí, viz sdělení č.j. SMO/124461/09/OŽP/GA (příloha textové části II.1.). Plocha 
Z14 byla zmenšena - viz bod 13. (plocha 14-SB). 

16. Provedené úpravy jsou popsány v bodu 1. této kapitoly. 
19. Vymezení prvků ÚSES bylo navrženo tak, aby byla zajištěna jeho funkčnost. 
20. Závěry a kompenzační opatření navržené v posouzeních "SEA" a "Natura" byly zapracovány do 

textové části II.1., kapitoly d). 
bez označení - Do koordinačního výkresu II.2.a a textové části II.1. byla doplněna zájmová území 

Ministerstva obrany. 
Z ostatních bodů "Pokynu" nevyplynuly žádné požadavky na úpravu územního plánu. 
 
Aktualizace návrhu územního plánu po projednání s dotčenými orgány 
 Během procesu projednávání návrhu územního plánu Staré Vsi nad Ondřejnicí, který byl kvůli 
stanoviskům dotčených orgánů a z nich vyplývající nutnosti úprav několikrát opakován, došlo v 
území obce k významným změnám v zastavěném území. Zároveň byly vydány Zásady územního 
rozvoje Moravskoslezského kraje, které nahradily do té doby platnou nadřazenou územně plánovací 
dokumentaci Územní plán velkého územního celku Beskydy. Byla proto provedena aktualizace 
návrhu územního plánu, která zahrnuje následující úpravy: 
- Byla aktualizována hranice zastavěného území. 
- Už zastavěné části zastavitelných ploch byly zařazeny do stávajících ploch smíšených obytných, 
výměra zastavitelných ploch byla o tyto části zmenšena. Tato úprava se dotkla ploch Z1, Z14, Z24, 
Z32, Z36 a územní rezervy R4. 
- Byla aktualizována dopravní infrastruktura, sítě technické infrastruktury a limity využití území dle 
Územně analytických podkladů pro správní obvod statutárního města Ostravy z roku 2010. 
- Protipovodňové úpravy na Ondřejnici včetně demolice nebo rekonstrukce mostů a lávek pro pěší 
už byly realizovány. Tyto stavby proto byly zakresleny jako stávající nebo byly z územního plánu 
zcela vypuštěny. 
- Průběh lokálního tahu ÚSES v jižní části obce byl upraven dle probíhajících komplexních 
pozemkových úprav k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. 
- V textové i grafické části územního plánu byla upravena návaznost na nadřazenou územně 
plánovací dokumentaci - Politiku územního rozvoje ČR 2008 a Zásady územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje. Veřejně prospěšné stavby, opatření a územní rezervy vyplývající ze ZÚR 
MSK byly zapracovány do územního plánu a označeny v souladu s touto dokumentací. 
- Na základě pokynu obce byla územní rezerva R2 zahrnuta do zastavitelné plochy Z13. 
- Byl nově zhotoven výkres II.2.b - Širší vztahy na podkladu hlavního výkresu ZÚR MSK. 
- V souvislosti s výše zmíněnými úpravami byly aktualizovány také výkresy I.2.f - Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací a II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. 
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Splnění pokynu k úpravě návrhu územního plánu po projednání s dotčenými orgány ze dne 
5.9.2011 a Stanoviska krajského úřadu k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí 
dle ustanovení § 51 zákona č. 1832/2006 Sb. ze dne 6.2.2012 
Komentář je členěn dle čísel stanovisek dotčených orgánů uvedených v "Pokynu": 
2. Požadavky stanovené ve vyjádření SmVaK a.s. zn. 9773/V004131/2010/VÁ ze dne 23.4.2010 

byly splněny - zapracovány do územního plánu už v předchozí úpravě územního plánu po 
projednání s dotčenými orgány. Nové požadavky nebyly stanoveny. 

4. V návaznosti na komplexní pozemkové úpravy byla upravena trasa lokálního ÚSES. Ostatní 
úpravy a společná zařízení navržená v KPÚ nevyvolávají nutnost úprav územního plánu. 

6. Obě stavby zmíněné ve vyjádření byly zapracovány do územního plánu a označeny jako veřejně 
prospěšné. 

7. Územní plán stanovuje pouze koncepci obsluhy území. Konkrétní technické řešení navržených 
komunikací bude stanoveno až v navazujících řízeních (územním nebo stavebním). 

8. V souladu se závěry z dohodovacího jednání ze dne 10.10.2011 byla vymezena zastavitelná 
plocha Z47, která je určena pro realizaci přeložky silnice I/58. Konkrétní technické řešení 
přeložky bylo z územního plánu vypuštěno, nová připojení ani sjezdy ze silnice nebyly navrženy. 

 Výstavba v plochách zasahujících do ochranných pásem silnic byla umožněna pouze pod 
podmínkou splnění hygienických limitů. 

 Byla doplněna podmínka k územní studii pro plochu Z1 - nutnost prokázat možnost dopravního 
připojení této plochy na komunikační síť. 

 V textové části byly doplněny úřední názvy silnic, silnice I. třídy byly vypuštěny z definice 
veřejných prostranství. 

 Předpoklad přeřazení silnice I/58 do silnic nižší kategorie byl ponechán pouze v odůvodnění 
územního plánu, bez upřesnění kategorizace silnice. 

 Byly vypuštěny navržené protihlukové clony podél silnice I/58. Jejich realizace je možná v 
plochách dopravy, pokud to bude nutné. 

 Definice ploch dopravní infrastruktury byla ponechána v původním stavu. Plochy dopravy 
zahrnují i jiné pozemky než tělesa silnic a je proto nutné v nich umožnit výstavbu veřejných 
prostranství, mobiliáře a realizaci zeleně.  

 Plocha občanského vybavení u silnice I/58 je stávající, nelze ji z územního plánu vypustit, byla 
proto ponechána. 

9. V koordinačním výkresu byla opravena hranice zájmového území Ministerstva obrany pro 
podpovrchové stavby. 

12. Bylo zpracováno doplnění SEA vyhodnocení, ve kterém byly zhodnoceny možné vlivy staveb, 
které byly doplněny na základě požadavků uplatněných v rámci projednání s dotčenými orgány. 

13. V textu podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - ploch přírodních je 
uvedeno, které zóny CHKO do ploch přírodních patří dle vyhlášky č.501/2006 Sb., ne které zóny 
CHKO se v území doopravdy vyskytují. Text byl proto ponechán v původním stavu. 

 Legenda koordinačního výkresu byla opravena. 
14. Protipovodňová opatření na Ondřejnici už byla realizována, nebylo proto nutné je zakreslovat 

do územního plánu. 
Z ostatních bodů "Pokynu" nevyplynuly žádné požadavky na úpravu územního plánu. 
Dle Stanoviska krajského úřadu byly provedeny následující úpravy: 
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- v kapitole c)1.2., podkapitole Ochrana přírodních hodnot bylo doplněno odůvodnění zastavitelné 
plochy Z36 a plochy přestavby P1, které zasahují do záplavového území 

- byl upřesněn koridor územní rezervy D517 - pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z 
mezinárodních závazků a to tak, aby se vyhnul zastavitelné ploše Z37 a stanovena jeho šířka na 
50 m 

- v kapitole a)2. bylo doplněno odůvodnění záměrů, které jsou v ZÚR MSK označeny jako 
požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v 
ÚPD obcí - cyklotrasy Greenways a napojení kanalizace Staré Vsi nad Ondřejnicí na kanalizační 
sběrač D v Proskovicích a odvádění splaškových vod na ÚČOV Ostrava 

- v kapitole c)1.7. bylo doplněno odůvodnění přípustné výšky staveb v plochách VZ a SV 
 V "Upozornění" uvedeném v závěru Stanoviska Krajského úřadu se konstatuje nesoulad mezi 
textem kapitoly b)1. a textem následujících kapitol. Kapitola b)1., respektive její úvodní část 
vysvětlující, jak bylo splněno zadání územního plánu, byla záměrně ponechána v původním znění 
textu návrhu územního plánu z října 2008. Následně provedené úpravy vyplývající z projednání 
územního plánu jsou popsány v následujících odstavcích kapitoly b)1. Z textu této kapitoly tak lze 
vyčíst postup provedených úprav. V textu "Upozornění" se také nesprávně konstatuje, že v kapitole 
c)3. není uvedeno, že zastavitelná plocha Z46 zasahuje do záplavového území. Tato plocha 
nezasahuje do záplavového území, text kapitoly je tedy správný. 
 
 
b)2. POUŽITÉ PODKLADY 
Pro zhotovení územního plánu jsme použili následující podklady (další jsou jmenovány přímo v 
příslušných kapitolách textu): 
- Zadání územního plánu, schválené Zastupitelstvem obce dne 17.3.2008, č. usnesení 11/090308-3 
- Stará Ves nad Ondřejnicí - Průzkumy a rozbory, podklad pro zpracování územního plánu (Atelier 

Archplan Ostrava s.r.o., 9/2007) 
- Územně analytické podklady pro správní obvod statutárního města Ostravy - Aktualizace 2010 

(Digis, spol. s r.o., 6/2010) - bonitní půdně ekologické jednotky, investice do půdy (odvodnění), 
podklady o technické infrastruktuře, limity využití území - ochranná pásma a další omezení ve 
využití území 

- Aktuální digitalizovaná katastrální mapa řešeného území (poskytla obec) 
- Výškopis převzatý ze státní mapy odvozené 1 : 5 000, digitalizovaný 
- Ortofotomapa řešeného území (poskytla obec) 
- Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením Vlády České republiky č.929 ze dne 

20.7.2009  
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského 

kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 
- Aktualizace nadregionálního a regionálního systému ekologické stability na území MS kraje – 

(Ageris, Brno, 11/2007) 
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje - vyhodnocení rozvojového 

dokumentu (UDI Morava s.r.o., Dopravní projektování s.r.o., 7/2008, schválena usnesením 
zastupitelstva MS kraje č.24/2096 ze dne 26.6.2008) 

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje (Dopravní projektování 
s.r.o., Ostrava, 3/2006, schválena usnesením zastupitelstva MS kraje č.17/1486 ze dne 26.4.2007) 
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- Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod (Povodí Odry, s.p., 2003) 
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje (vydán nařízením MS kraje č.1/2004 

ze dne 20.5.2004) včetně Aktualizace programu snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010) 
- Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje (nařízení 
č.1/2009 MS kraje, kterým se program vydává, nabylo účinnosti dne 30.4.2009) 

- Územní energetická koncepce (Tebodin Czech republic, s.r.o., 11/2003, vzato na vědomí radou 
kraje dne 20.5.2004) včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (10/2009) 

- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (schválen usnesením zastupitelstva MS 
kraje č.25/1120/1 ze dne 30.9.2004, závazná část vydána Obecně závaznou vyhláškou MS kraje 
č.2/2004, která byla změněna Obecně závaznou vyhláškou MS kraje č.3/2010 ze dne 23.6.2010) 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny (schválena usnesením zastupitelstva MS kraje 
č.5/298/1 ze dne 23.6.2005) 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, včetně aktualizací č.1 až č.5 
(schválen usnesením zastupitelstva MS kraje v září 2004) 

- Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území Moravskoslezského 
kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o., 9/2005) 

- Strategie rozvoje kraje na léta 2009-2016 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s.) 
- Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012 (Agentura pro regionální rozvoj, 

a.s.) 
- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska 

na léta 2009 - 2013 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 7/2009) 
- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova (Ekotoxa Opava, s.r.o., 11/2005) 
- Bílá kniha - investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje, aktualizace 

11/2010 (Správa silnic MS kraje, p.o.) 
- Plán oblasti povodí Odry 2010-2015 (Poyry Environment a.s., schválen Zastupitelstvem MS kraje 

dne 14.10.2009, závazná část vydána nařízením MSK č.1/2010 ze dne 2.6.2010) 
- Akční plány ke strategickým hlukovým mapám 
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010-2014 

(schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22.9.2010) 
- Stará Ves nad Ondřejnicí – koncept územního plánu obce (Urbanistická společnost, 1997) 
- Územní plány okolních měst a obcí – Ostrava, Krmelín, Brušperk, Trnávka a Petřvald. Jistebník 

územní plán nemá. 
- Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (ŘSD ČR, 2006) 
- Mapy svahových deformací na území MS kraje (2005, Geotest Brno a.s. a VŠB Ostrava) 
- Údaje o ložiskách surovin, starých důlních dílech, svahových deformacích (z registrů MŽP ČR - 

Geofondu) 
- Mapa radonového indexu (2004, http://nts2.cgu.cz) 
- Informace Obecního úřadu, včetně údajů o vydaných dosud nerealizovaných územních 

rozhodnutích a o podnikatelských aktivitách v obci 
- Záměry občanů (shromáždila obec) 
- Údaje o funkčním využití území a ploch, byly získány pochůzkou v terénu 
- Údaje o technické infrastruktuře (poskytla obec, správci sítí a ÚAP) 
- Strategie rozvoje mikroregionu obcí povodí Ondřejnice (Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Kofing 

a.s., Třanovice služby o.p.s., 12/2000) 
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- Urbanistická studie lokality Sakrovec (Kocych Architects, 2006) 
- Stará Ves nad Ondřejnicí – lokalita Panský důl, Návrh dělení a scelování pozemků, návrh 

regulačních prvků nové výstavby (Urbanistická společnost, 2001) 
- Studie přeložky silnice I/58 Petřvald – Ostrava (UDI Morava, 2002) 
- Pasport místních komunikací – Obec Stará Ves nad Ondřejnicí (UDIMO s.r.o., 2000) 
- Studie odtokových poměrů řeky Lubiny v úseku Košatka nad Odrou-Vlčovice (Hydrosoft 

Veleslavín s.r.o., 1998) 
- Studie odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření na řece Ondřejnici 

(Hydroinform a.s., 1999) 
- Riziková a finanční analýza na Ondřejnici ve Staré Vsi (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2004) 
- Úprava Ondřejnice, Stará Ves n. O., km 2,300-6,500 - dokumentace ke stavebnímu řízení 

(Lineplan, s.r.o., 11/2007) 
- Návrh na stanovení záplavových území na řece Odře ř. km 28,5 – 80,8 (Aquatis a.s., 2005) 
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Stará Ves 

nad Ondřejnicí (vydána Zastupitelstvem obce dne 17.3.2008) 
- Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji - studie (DHV ČR s.r.o.) 
- Silnice III/4804, Košatka, most 4804-2 přes Lubinu (Dopravoprojekt Ostrava a.s.) 
- Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří včetně navazujícího území (Ing.arch.Jitka 

Brychtová, 10/2007) 
 
 
c) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ  
    PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU  
    K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
________________________________________________________________________________ 
 
c)1. ZDŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
c)1.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 V územním plánu Stará Ves nad Ondřejnicí bylo zastavěné území vymezeno dle platného 
zákona č.183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (SZ).  
 Vzhledem k tomu, že součástí zastavěného území jsou dle §58 SZ plochy v „intravilánu“, jsou 
do zastavěného území na několika místech zahrnuty i plochy nezastavěné – v ÚP jsou označeny 
jako plochy smíšené zastavěného území ZS. 
 
c)1.2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  

Koncepce rozvoje území obce vychází obecně z cílů územního plánování – vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek 
pro: 
- příznivé životní prostředí 
- pro hospodářský rozvoj 
- pro soudržnost společenství obyvatel území, tak aby byly uspokojeny potřeby generace současné 

a nebyly ohroženy podmínky života budoucích generací 
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SOCIODEMOGRAFICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY ROZVOJE OBCE 
 Soudržnost společenství obyvatel území, jako jeden ze tří hlavních předpokladů udržitelného 
rozvoje území, odráží především sociodemografické podmínky území. Současně však obyvatelstvo 
(sociodemografické podmínky území) – zaměstnanost (hospodářské podmínky území) a bydlení 
vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást civilizačních hodnot území. Za 
nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce (jeho prosperitu) je obvykle 
považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu. Z ostatních faktorů je to především 
vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné prostředí včetně životního prostředí, vlastní či širší 
rekreační zázemí. Tyto přírodní i antropogenní podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, 
kterou velmi dobře vyjadřuje úroveň cen bydlení - prodejnost nemovitostí pro bydlení v sídle, či 
dané lokalitě. Zhodnocení rozvojových faktorů řešeného území je jedním z výchozích podkladů pro 
hodnocení a prognózu budoucího vývoje (územně-plánovací koncepci rozvoje obce) během 
očekávaného období platnosti územního plánu (obvykle pro dalších 10-15 let). 
 Prognóza vývoje počtu obyvatel a bydlení v řešeném území vychází z rozboru demografických 
a širších podmínek. Slouží především jako podklad pro dimenzování technické a sociální 
infrastruktury, pro návrh a posouzení potřeby a přiměřenosti nových ploch pro bydlení. 
 

U řešeného území se projevují na jeho demografickém a sídelním  vývoji především: 

 Poloha v bezprostřední blízkosti města Ostravy, s dobrou dopravní dostupností,  
        na přechodu do zemědělské krajiny a CHKO Poodří. 

 Obecné preference bydlení ve kvalitním obytném a životním prostředí. 
 Omezujícím faktorem rozvoje obce je míra nezaměstnanosti v širším regionu. 
Pro dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v minulosti  (po r.1869) je charakteristický růst počtu 

obyvatel až do období II. světové války. Poválečný pokles počtu obyvatel byl značný. Růst počtu 
obyvatel pokračuje od roku 1970 doposud. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1869 
(prvního moderního sčítání)  je patrný z následující tabulky . 
 
Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v řešeném území 
obec-část/rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2007 2020 
Stará Ves n.O 1717 2231 2621 2174 2349 2243 2309 2380 2448 2574 2700-2800 

Košatka  425 610 594 424 426 388 341 331 338 360  
 Stará Ves  1292 1621 2027 1750 1923 1855 1968 2049 2110 2214  

*rok 2007 podle údajů ČSÚ 
  

Na konci roku 2007 bylo v obci cca 2574 trvale bydlících obyvatel. Vývoj v posledních letech 
je proměnlivý, avšak s obecnou tendencí k mírnému růstu, především v závislosti na rozsahu nové 
bytové výstavby. 

 
Tab. Vývoj počtu obyvatel v obci v posledních letech 

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
změna 2002 

-2007 
změna 2006 

-2007 
obyvatel 2441 2438 2450 2495 2535 2574 133 39 

(podle ČSÚ) 
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Tab. Věková struktura obyvatel  
územní jednotka  celkem 0-14 let podíl 0-14 let 60+ let podíl 60+ 
Česká republika 10230060 1654862 16,2% 1887266 18,4% 
okres Frýdek-Místek 226818 39208 17,3% 40247 17,7% 

Stará Ves n.O 2448 423 17,3% 465 19,0% 
Košatka  338 59 17,5% 73 21,6% 

 Stará Ves  2110 364 17,3% 392 18,6% 
(zdroj: SLDB 2001, i přes nové přiřazení obce k okresu Ostrava je použito vhodnější srovnání s 
původním okresem Frýdek-Místek) 
 

Věková struktura obyvatel řešeného území je podprůměrná až nepříznivá, podíl 
předproduktivní věkové skupiny (0-14 let) je sice poměrně příznivý, avšak podíl obyvatel 
v poproduktivním věku je vysoký - 19,0%, zatímco průměr okresu Frýdek Místek byl pouze 17,7% 
(vše v roce 2001). Vysoký podíl obyvatel v poproduktivním věku je soustředěn zvláště v sídle 
Košatka. V dlouhodobém výhledu podíl obyvatel nad 60 let dále mírně poroste, počet dětí bude 
klesat (v r.2005-367 dětí), v lepším případě absolutně stagnovat. 

Do roku 2020 se dá předpokládat - jako reálná až mírně optimistická prognóza - další růst 
počtu obyvatel v obci na úroveň cca 2700-2800 obyvatel. V úvahu jsou brány vlastní 
předpoklady řešeného území (příměstská a dopravní poloha a atraktivita bydlení), zájem o novou 
bytovou výstavbu, ale i širší podmínky regionu (zejména nezaměstnanost). Předpokládaný vývoj 
počtu obyvatel je podmíněn jak zvýšením nabídky pracovních míst v obci a regionu, tak i 
zvyšováním atraktivity vlastního bydlení v obci (především dalším zlepšením obytného prostředí 
obce). 

 

Hospodářské podmínky 
 Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole – hospodářské podmínky jsou základním faktorem 
rozvoje obce s nemalými důsledky i do sociální oblasti (soudržnosti obyvatel území). Územní plán 
je vnímá zejména plošně a komplexně – především skrze nepřímé ukazatele nezaměstnanosti 
obyvatel a mzdové úrovně (koupěschopné poptávky), nikoliv vlastní analýzou struktury výroby či 
služeb. 

Rozhodujícím faktorem prosperity a růstu počtu obyvatel v území je nabídka pracovních míst 
(a na ni vázaná úroveň nezaměstnanosti) nejen v obci, ale v celém regionu pohybu za prací – v 
případě Staré Vsi zejména ve vazbě na město Ostravu. 

Údaje z roku 1991 uváděly 1236 ekonomicky aktivních obyvatel (za prací vyjíždělo 81%-1003 
osob), v roce 2001 – 1201 ekonomicky aktivních, za prací vyjíždělo mimo obec 792 osob, rozsah 
pohybu za prací poklesl. Počet pracovních míst v obci je v současnosti odhadován asi cca na 200 
míst a to zejména v drobném podnikání a službách. Obyvatelé obce vyjížděli a vyjíždějí  za prací 
především do Ostravy (522 osob v r. 2001).  

Okres Ostrava a Frýdek Místek patřil z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti 
k nejvýrazněji postiženým okresům v rámci Moravskoslezského kraje a i v rámci celé ČR. 
V samotném řešeném území dnes vykazuje nezaměstnanost průměrnou úroveň (v lednu-
březnu 2007 bylo v obci cca 90 nezaměstnaných osob, tj. míra nezaměstnanosti v obci byla kolem 
8%, v ORP Ostrava 13,4%, při průměru ČR 7,9%).  
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Tab. Ekonomická aktivita obyvatel   
územní jednotka – 
část obce 

ekonomicky 
aktivní –

(EA) 

podíl EA nezaměstnaní míra 
nezaměstnan

osti 

EA 
v zemědělství 

podíl EA 
v zemědělství 

  ČR 5253400 51% 486937 9,3% 230475 4,4% 
okr. Frýdek-
Místek 

110003 48% 14953 13,6% 3557 3,2% 

Stará Ves n.O 1201 49% 120 10,0% 86 7,2% 
Košatka  158 47% 21 13,3% 23 14,6% 

 Stará Ves  1043 49% 99 9,5% 63 6,0% 
zdroj : (ČSÚ, SLDB 2001)  
 

Z celkového pohledu je  nutno vnímat možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z velmi 
významných faktorů pro rozvoj řešeného území – omezující růst počtu trvale bydlících obyvatel. 
Zásadní řešení problémů spojených s nezaměstnaností je především makroekonomické (např. 
podpora restrukturalizace průmyslu, změny daňového systému) a regionální (realizace 
podnikatelských zón – Ostrava, Mošnov, dopravní a technické infrastruktury). Možnosti zlepšení 
hospodářských podmínek přímo v území obce jsou omezené (vymezení funkčně nejvhodnějších 
pozemků pro podnikání, organizace území). Stará Ves nad Ondřejnicí však leží tak blízko Ostravy a 
je s ní už dnes tak dobře dopravně propojena (i hromadnou dopravou), že je téměř v pozici širšího 
předměstí Ostravy. Problematika zaměstnanosti v obci je tak problematikou zaměstnanosti 
v Ostravě. 
 
Bydlení 

V řešeném  území je v současnosti cca 1080 bytů, z toho cca 950 trvale obydlených. V r.1991 
(podle výsledků sčítání) zde bylo  833 trvale obydlených bytů, z toho 769 v rodinných domcích. Do 
roku 2001 se počet trvale obydlených bytů stoupl na 888 vlivem poměrně značné bytové výstavby. 
Počet jednotek druhého bydlení je cca 130 (v r.1991 bylo v obci 92 neobydlených bytů, 
v současnosti cca 140). Ke druhému bydlení je využívána většina formálně neobydlených bytů 
podobně jako v jiných obcích. Do druhého bydlení nejsou započteny zahradní chatky a domky, 
které je mnohdy možné jako druhé bydlení také klasifikovat.  
 
Tab. Bytový fond 
územní jednotka – 
část obce 

byty 
celkem 

trvale obydlené neobydlené byty 
celkem  v bytových 

domech 
v rodinných 

domech 
 celkem % nebo.  k rekreaci 

 
  ČR 4366293 3827678 2160730 1632131 538615 12,3% 175225 
okr. Frýdek-
Místek 

88297 79383 36174 42740 8914 10,1% 2545 

Stará Ves n.O 1021 888 57 826 133 13,0% 12 
Košatka  148 115 6 109 33 22,3% 2 

 Stará Ves  873 773 51 717 100 11,5% 10 
zdroj : (ČSÚ, SLDB 2001)  
 

Kvalita bytů a úroveň vybavenosti bytového fondu je poměrně dobrá – nižší v části Košatka, 
což dokumentuje i následující tabulka. 
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Tab. Vybavenost  bytů   
 
územní jednotka – 
část obce 

vybavenost bytů a stavební provedení 
 plyn vodovod ústřední, etáž. topení  byty v panel. domech 

  abs. % abs. % abs. % 
  ČR 2453702 64% 3770500 99% 3127314 82% 1215243 32% 
okr. Frýdek-Místek 54844 69% 78414 99% 71977 91% 25559 32% 

Stará Ves n.O 542 61% 880 99% 790 89% 0 0% 
Košatka  81 70% 112 97% 102 89% 0 0% 

 Stará Ves  461 60% 768 99% 688 89% 0 0% 
zdroj : (ČSÚ, SLDB 2001)  

     
V období po r.1991 (do r.2001)  bylo ve Staré Vsi nad Ondřejnicí  získáno 88 nových bytů, 

v naprosté většině v rodinných domech. Intenzita nové bytové výstavby v řešeném území 
v posledních letech (2001-20067 je poměrně vysoká - cca 12-15 bytů ročně. Existuje i značný 
zájem větších soukromých investorů o bytovou výstavbu v obci.  

 
Potřeba nových bytů během návrhového období bude záviset na následujících skutečnostech: 
- Velikosti odpadu bytů, přitom vlastní demolice tvoří pouze mizivou část odpadu bytů, 

většina odpadu vzniká v rámci rekonstrukce a modernizace bytů nebo z jiných důvodů, především 
vynětí z trvale obydleného bytového fondu pro rekreační účely apod.. Během návrhového období je 
možno předpokládat odpad cca 0,3-0,5% z výchozího počtu bytů ročně. Nelze předpokládat 
zastavení faktického převodu bytů (rodinných domků) pro rekreaci, druhé bydlení. 

- Růstu počtu cenzových domácností, který je způsoben především růstem počtu domácností 
s 1-2 osobami (důchodci, rozvedené a samostatně žijící osoby). Tento faktor způsobuje situaci, že 
i v případě stagnace počtu obyvatel se nároky na nové byty zvyšují. V menším rozsahu na potřebu 
nových bytů působí i snižování soužití cenzových domácností. Soužití cenzových domácností nelze 
ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho přirozené míry je 
problematické. Soužití cenzových domácností snižuje nároky na sociálně zdravotní služby a je do 
jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti cenzových domácností. 

- Růstu počtu obyvatel v obci. Je závislý na očekávaném přirozeném růstu (narození-zemřelí), 
ale především migraci (přistěhovalí-vystěhovalí). 

 
 Při tvorbě územního plánu byl zvážen optimální potřebný rozsah nové bytové výstavby, také 
s ohledem na územní možnosti obce a zachování jejího charakteru. Asi v 1/5 případů je možné 
získání nových bytů spojovat s intenzifikací využití stávajícího stavebního fondu, nástavbami, 
přístavbami apod. bez nároku na nové plochy vymezené v územním plánu. Zároveň se doporučuje 
vymezit převis nabídky ploch v rozsahu cca 50 - 100 % jejich potřeby, neboť část vymezených 
ploch není obvykle k zástavbě nabídnuta, z důvodů jež jsou v době zpracování územního plánu 
neznámé či obtížně odhadnutelné (např. majetkoprávní vztahy a záměry vlastníků). 
 V řešeném území očekáváme v příštích 15 letech potřebu cca 10-15 nových bytů ročně, tj. 
celkem cca 150-225 bytů, z toho cca 120-180 bytů na nových - zastavitelných - plochách 
vymezených v územním plánu. V zadání ÚP byla požadována střední hodnota z tohoto rozmezí - 
potřeba 150 bytů na nových plochách. 

Vzhledem k tomu, že se do řešeného území přenáší velká poptávka po bydlení z okolí (kvůli 
značné atraktivitě obce z hlediska bydlení), existuje zde několik developerských záměrů a v 
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posledním roce a půl byla výstavba domů kvůli neexistenci územního plánu značně omezena, bude 
počet realizovaných bytů pravděpodobně vyšší.  
 Proto jsou v územním plánu vymezeny zastavitelné plochy pro cca 355 bytů (RD). To při 
výše uvedené odhadnuté potřebě nových bytů znamená převis nabídky ploch pro bydlení ve výši 
cca 137% (při potřebě 150 bytů). Tyto hodnoty vycházejí z podmínek využití ploch smíšených 
obytných SB uvedených v textové části I., kapitole f). Část ze zastavitelných ploch pro bydlení - 
odhadem cca 10% z celkově vymezených 46,66 ha - bude navíc využita pro potřebné občanské 
vybavení a veřejná prostranství. 

 
OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V ÚZEMÍ 
Ochrana kulturních hodnot 
 Kulturní hodnotou území je bezesporu dochovaný způsob zastavění obce. Stará Ves je 
kompaktně zastavěna okolo centrálního parku s budovou zámku a poněkud rozvolněněji je 
uspořádaná zástavba podél Ondřejnice a dvou souběžných komunikací ve směru na Brušperk. 
V Košatce se zástavba rozvíjela podél hlavní komunikace ze Staré Vsi do Petřvaldíku bez jasně 
vymezeného centrálního prostoru. Tento charakter zástavby se dochoval až do dnešních dnů a v 
územním plánu je podporován vymezením zastavitelných ploch ve vhodných místech doplňujících 
nebo rozvíjejících urbanistickou strukturu.  
 Původní urbanistická struktura zástavby se nejlépe dochovala v okolí kostela sv. Jana Křtitele 
ve Staré Vsi a na několika místech podél silnic III/4804 a III/4805 v Košatce. Všechny tyto lokality 
jsou vyznačeny v koordinačním výkresu. Důvod vymezení ploch je spíše v jejich dlouholetém 
zastavění než v urbanistických nebo architektonických kvalitách těchto lokalit. Proto pro ně nejsou 
stanoveny zvláštní podmínky využití. Udržení zástavby v těchto místech je dáno jejich zahrnutím 
do zastavěného území. V územním plánu nejsou navrženy žádné stavby, které by mohly vést k 
jejich narušení. Podmínky využití ploch SB, OV, SV a PV jsou stanoveny tak, aby v nich byly 
zachovány stávající funkce – především bydlení, občanské vybavení a veřejná prostranství i 
stávající průměrná výšková hladina. 
 V obci se nacházejí následující nemovité kulturní památky – 32377/8-715 zámek čp. 1 
s areálem parku, 18373/8-716 kostel sv. Jana Křtitele, 27692/8-716 fara. Navržené řešení územního 
plánu do žádné nemovité kulturní památky nezasahuje. 
 V obci se dochovalo několik zajímavých historicky hodnotných staveb a prvků drobné 
architektury – památek místního významu – kapliček, křížů, památníků. Všechny historicky 
hodnotné stavby i památky místního významu jsou vyjmenovány v textové části I.1., kapitole b) 
spolu se stanovením základních zásad jejich ochrany a jsou vyznačeny v koordinačním výkresu 
II.2.a).  
 Navržená úprava silnice III/4804 včetně nového mostu přes Lubinu v Košatce může zasáhnout 
do místa, kde v současné době stojí pískovcový kříž. Pokud k tomu dojde, tak bude nutné jeho 
přesunutí do jiné blízké volné plochy (veřejného prostranství), kde nebude bránit stavebním pracím 
ani rozhledu v křižovatce s místní komunikací. 
 
Ochrana přírodních hodnot 
 V územním plánu jsou zakreslena a jeho návrhem respektována zvláště chráněná území 
přírody daná právními předpisy – CHKO Poodří, evropsky významná lokalita a ptačí oblast Natura 
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2000 Poodří. Zastavitelné plochy ani další navržené prvky nezasahují do nejcennějších částí krajiny 
ani přírodních prvků. 
 V územním plánu jsou zakresleny také významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. - 
lesy, vodní toky, rybníky. Návrh územního plánu tyto VKP respektuje stejně jako údolní nivy toků 
– i bezejmenných, které jsou chráněny proti zastavění stanovenými podmínkami pro využití ploch 
s rozdílným způsobem využití. Pouze v široce pojaté nivě řeky Odry (dle terénního reliéfu 
zasahující až k zástavbě centra Staré Vsi) je vymezeno několik zastavitelných ploch, které umožní 
alespoň minimální rozvoj Košatky nad Odrou.  
 Do lesních pozemků jsou navrženy dva zásahy nutné kvůli průchodu přeložky silnice I/58 – 
zábor lesní půdy cca 4,5 ha a kvůli výstavbě ČOV v Košatce - zábor lesní půdy cca 0,01 ha. Do 
vodních toků a ploch se v rámci územního plánu nezasahuje (s vyjímkou navržených mostů, lávek 
pro pěší a protipovodňových opatření). Přes plochu přestavby P1 protéká nevýznamný občasný 
vodní tok, ale i ten musí být při výstavbě respektován včetně nezastavitelných pásů o min. šířce 6m 
od jeho břehových hran. Přemostění vodotečí se bude muset řešit i v rámci zastavitelné plochy Z47 
- přeložky silnice I/58. 
 Registrované významné krajinné prvky se v obci nenacházejí. V letech 1988 až 1993 proběhlo 
v obci mapování – evidence tzv. kostry ekologické stability. Tato evidence měla sloužit jako jeden z 
podkladů při zpracování generelu územního systému ekologické stability a k vyhlášení 
registrovaných významných krajinných prvků (VKP). Pro registraci však evidenci chybějí některé 
náležitosti – např. identifikace dle parcelních čísel, někde i přesnější vymezení. Kvůli reformě 
veřejné správy, kdy byla Stará Ves po zániku okresního úřadu Frýdek-Místek převedena pod obec s 
rozšířenou působností Ostrava, se navíc nepodařilo dohledat zákresy VKP pro celé území obce. 
Neregistrované VKP proto nejsou zakresleny ani do koordinačního výkresu. Z navrženého řešení 
územního plánu zasahuje do těchto "VKP" pouze zastavitelná plocha Z47 - přeložka silnice I/58 a 
zastavitelná plocha Z27. 
 Do záplavového území zasahují pouze dvě zastavitelné plochy - Z36 ležící v blízkosti řeky 
Lubiny a Z47 protínající Ondřejnici a plocha přestavby P1 ležící v blízkosti Ondřejnice. Výměra 
plochy Z36 je malá a ze tří stran ji obklopuje stávající zástavba. Výstavbou v této ploše nedojde ke 
změně odtokových poměrů v území. Plocha Z47 byla převzata z nadřazené územně plánovací 
dokumentace - ZÚR MSK a je určena k výstavbě přeložky silnice I/58. Plocha přestavby P1 je v 
současné době zastavěná objekty původně využívanými Ministerstvem obrany. Obec má záměr 
opuštěný areál využít k jiným účelům - výrobě nebo občanskému vybavení. Nejedná se tedy o nově 
navrženou plochu, ale o znovuvyužití plochy stávající. Během projednání územního plánu nebyly 
ze strany dotčených orgánů vzneseny žádné požadavky na vypuštění nebo zmenšení výše 
zmíněných ploch. Žádná z těchto ploch nezasahuje do aktivní zóny záplavového území. 
 Vymezením prvků územního systému ekologické stability je vytvořen územní předpoklad pro 
posílení ekologické stability krajiny a rozvoj přírodních hodnot v území obce. Preferováno je také 
extenzivní hospodaření na zemědělské půdě – zatravňování, pastevectví. 
 V maximální možné míře je nutno chránit i rozptýlenou krajinnou zeleň – remízky, meze, 
břehové porosty, náletové porosty (vyznačeno v koordinačním výkresu), které přispívají k 
zachování rázu krajiny. Podél části severní strany zastavitelné plochy Z1 je navržena plocha NS, 
která zde umožní realizaci zeleně (zatravnění, zalesnění) a přispěje k zachování krajinného rázu v 
této lokalitě. Podél obvodové komunikace okolo plochy Z1 bude v rámci plánovaných komplexních 
pozemkových úprav realizováno stromořadí. 
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Ochrana přírodních zdrojů, zemědělské půdy 
 Do území obce zasahuje ochranné pásmo 2.stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského 
místa Nový Darkov. Uvnitř ochranného pásma jsou vymezeny zastavitelné plochy pouze pro 
bydlení, které na kvalitu zdrojů nemají vliv. 
 Do území Staré Vsi nad Ondřejnicí zasahují následující ložiska surovin - přírodní zdroje 
požívající zákonné ochrany - chráněná ložisková území čs. část hornoslezské pánve a Krmelín, 
výhradní ložiska černého uhlí Paskov-západ a Příbor-sever, nevýhradní ložisko štěrkopísků Košatka 
nad Odrou a dobývací prostor pro zemní plyn Krmelín. Navržený rozvoj obce nemá vliv na 
využitelnost těchto zdrojů, pouze zastavitelná plocha Z42 zasahuje do plošně malého ložiska 
štěrkopísků v Košatce a mohla by omezit jeho eventuální využití. 
 Zemědělská půda - ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se zabírají převážně velmi kvalitní zemědělské 
půdy třídy ochrany I. a II.. Méně kvalitní půda se nachází jen v terénních proláklinách mimo 
zastavěné území, kde je rozvoj zástavby nevhodný. Bez záborů kvalitní půdy by rozvoj Staré Vsi 
vůbec nebyl možný. Předpokládanému záboru zemědělské půdy je věnována samostatná kapitola 
tohoto svazku - II.1.e). 
 Zemědělská půda je ohrožena půdní erozí (v prudkých svazích) nebo znečištěním (v terénních 
depresích - splachy). Na vytipovaných místech je proto navrženo zatravnění orné půdy jako 
protierozní opatření a opatření ke zlepšení čistoty půd.  
 
Ochrana ovzduší, vod a půdy 
 Znečištění ovzduší je nejproblematičtějším faktorem životního prostředí nejen ve Staré Vsi, ale 
v celém širším regionu Ostravska (zejména hutní a energetické podniky v Ostravě, Frýdku-Místku). 
Významným zdrojem znečištění, emisí organických látek s karcinogenním účinkem a emisí tuhých 
látek je rovněž doprava a lokální topeniště s nedokonalým spalováním nekvalitního paliva, která 
jsou prakticky nekontrolovatelná. Tranzitní doprava mírně poklesla po zprovoznění dálnice D47, 
zvýšení cílové dopravy (dané rozvojem obytného území obce) nebude výrazné. Zmenšení prašnosti 
na komunikacích je možné jejich kvalitnější údržbou (není řešitelné v územním plánu). 
 Většina zástavby obce má možnost napojení za plyn, k navrženým zastavitelným plochám je 
navrženo rozšíření plynovodů. Nepříznivý vliv - přechod z vytápění ušlechtilými palivy na paliva 
méně kvalitní - může mít zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Důležité je 
také přiměřené posuzování umístění dalších zdrojů znečištění ovzduší v celém řešeném území a 
území dotčených územních celků.  
 Obtěžování zápachem se nezhorší, areály živočišné výroby jsou stabilizované a nové nejsou 
navrženy. V podmínkách využití ploch je navíc stanoveno, že nesmí být použita taková zařízení 
nebo technologie, které by snižovaly kvalitu prostředí blízké obytné zástavby. 
 V návaznosti na Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje je v řešeném 
území nutné využít všechny možnosti vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší. V rámci další 
aktualizace krajských programů je potřeba iniciovat změny, které by do těchto programů zahrnuly 
opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší.  

Znečištění vody v Ondřejnici a Lubině je způsobeno především důsledky zemědělské výroby 
(hnojiva, herbicidy, pesticidy - splachy) a zaústěním splaškových vod do Ondřejnice, Lubiny a 
jejich přítoků ze Staré Vsi i mnoha okolních sídel. Zlepšení jakosti vody v těchto vodních tocích je 
nutno řešit v rámci celého povodí.  
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 V územním plánu Staré Vsi je navrženo důsledné odvádění splaškových vod (ze Staré Vsi na 
ČOV v Ostravě, z Košatky do malé ČOV navržené v blízkosti toku Odry, z Nového světa do 
navržené ČOV). K omezení negativních důsledků zemědělské výroby (zejména smyvů půdy, hnojiv 
a nečistot do vodních toků) by mělo přispět navržené rozšíření trvalých travních porostů na úkor 
orné půdy. 
 
 V řešeném území v současné době pravděpodobně nedochází k překračování limitů 
koncentrace hlavních rizikových prvků v zemědělské půdě. Lze předpokládat, že čistota půd se 
nezhorší ani vlivem navrhovaného řešení ÚP. Nejsou navrženy žádné zdroje znečištění, které by 
mohly mít vliv na čistotu půd, je podpořen rozvoj ekologického zemědělství, pastvinářství a 
extenzivního využívání zemědělské půdy, který bude mít na čistotu půd pozitivní vliv. 
 
Problémy k řešení stanovené v ÚAP SO ORP Ostrava 
 V Územně analytických podkladech SO ORP Ostrava je uveden pouze jeden problém k řešení 
v územně plánovací dokumentaci týkající se Staré Vsi nad Ondřejnicí: 
- posoudit možnosti doplnění chybějících cyklotras podél Odry, Ostravice, Opavy a Porubky - v 
územním plánu je navrženo přeložení cyklotrasy č. 5 vedoucí podél Odry do vhodnější trasy z 
hlediska širších vazeb v území. 
 
 
c)1.3. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 
 Urbanistická koncepce spočívá v organizaci a vzájemných vztazích ploch s rozdílným 
způsobem využití.  
 Současné centrum obce zůstane místem, kde se koncentrují objekty a zařízení občanského 
vybavení doplněné obytnou zástavbou. Významným prvkem - poznávacím znamením Staré Vsi je 
budova zámku/Obecního úřadu s okolním parkem. Ochrana tohoto památkově chráněného souboru 
je dána také vymezením ploch s rozdílným způsobem využití. Od Obecního úřadu centrum 
pokračuje severním směrem objekty školy, pošty, kostela a restaurace. Jižním směrem je centrální 
charakter méně čitelný, zástavba je smíšená a končí až jižně od silnice I/58 plochou parčíku a 
občanského vybavení - sportoviště. 
 Košatka jasně vymezené centrum nemá, vyznačená plocha občanského vybavení nemá 
centrální charakter, je dána seskupením zařízení OV - restaurace, prodejny, sportoviště. Hřbitov u 
silnice mezi Starou Vsí a Košatkou má ještě dostatečnou rezervu pro další fungování, zůstává 
nezměněn. 
 Největší rozvoj bydlení je navržen v návaznosti na stávající obytné plochy severně od centra 
obce. V této klidné části dostatečně vzdálené od frekventované silnice I/58 jsou pro rozvoj bydlení 
vhodné podmínky - mírný jihozápadní sklon terénu, snadné možnosti napojení na sítě technické 
infrastruktury, relativně jednoduchá dopravní obsluha a blízkost centra obce a tím i občanského 
vybavení. Jedinými problémy jsou procházející nadzemní vedení VN, příliš úzké místní 
komunikace napojující lokalitu na silnici III/4787 a kvalitní orná půda. Vedení VN je navrženo ke 
kabelizaci a jsou navrženy komunikace spojující zastavitelnou plochu se silnicí I/58. Zábory orné 
půdy jsou dokumentovány v kapitole e). Možná výstavba v této části už byla řešena dvěma 
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urbanistickými studiemi. Územní plán přebírá pouze základní dopravní schéma z obou studií, celou 
zastavitelnou plochu Z1 je nutno řešit komplexně novou samostatnou územní studií. Při 
projednávání této územní studie musí být účastníkem Správa CHKO Poodří. 
 Poměrně výrazný rozvoj bydlení je navržen podél ulice Záhumení. Pro plochu Z13 už byla 
zpracována studie zástavby, v ploše Z14 probíhá několik územních řízení na umístění RD a plocha 
Z21 je už částečně zainvestovaná, pozemky jsou rozděleny na stavební parcely. Aby mohl být 
realizován rozvoj v této části, je nutné šířkové vylepšení ulice Záhumení a její lepší propojení s 
centrem obce a silnicí III/48615, rekonstrukce plynovodu STL a přezbrojení dvou trafostanic na 
vyšší výkon. Další navržené plochy bydlení podél silnice III/48615 do Brušperku vychází hlavně z 
konkrétních požadavků vlastníků pozemků. 
 Rozvoj bydlení je na základě požadavků vlastníků pozemků navržen i v částech Březinky a 
Nový svět u hranic s Krmelínem. Dopravní obsluha těchto ploch i jejich napojení na sítě technické 
infrastruktury probíhá z území Krmelína. 
 V Košatce je rozvoj obytného území omezen na zástavbu proluk a doplnění oboustranného 
zastavění komunikací. 
 Na třech místech jsou vymezeny územní rezervy pro bydlení. Ve všech případech navazují na 
navržené zastavitelné plochy bydlení, jsou určeny k jejich případnému rozšíření, pokud bude trvat 
velký zájem o výstavbu v obci. 
 V obytném území obce je možná i výstavba objektů individuální rekreace. 
 Ve Staré Vsi výrazně převažuje obytná funkce obce. Výrobních ploch zde není mnoho a obec 
ani velký rozvoj výroby nepreferuje. Ostrava a průmyslové zóny v Hrabové a Mošnově jsou snadno 
dosažitelné, obec se tedy nemusí snažit vytvářet pracovní místa pro všechny své obyvatele přímo v 
obci. Rozvoj výroby je navržen v návaznosti na stávající výrobní plochy podél silnice I/58. 
Základní podmínkou přitom je, aby výrobní zařízení nesnižovala kvalitu prostředí blízké obytné 
zástavby. Stávající výrobní areál je zachován u silnice III/48615 ve směru na Brušperk. Jako 
výrobní je označena i plocha v Košatce, která slouží k odstavování a servisu zemědělských strojů 
místního zemědělského podniku. Vhodná by byla transformace objektů na občanské vybavení, 
případně i na bydlení. 
 K výrobním účelům je navrženo využít i bývalý vojenský areál, který také leží vedle silnice 
I/58. Je možné zachovat stávající objekty, případně postavit objekty nové, ale v obou případech 
musí být umožněn průjezd areálem po komunikaci původně sloužící jen k pohybu uvnitř 
vojenského zařízení. V souvislosti s realizací přeložky silnice I/58 je totiž navrženo vytvořit z této 
komunikace významný článek sítě obslužných komunikací obce. 
 V celém obytném území obce je možné provozovat drobné podnikatelské aktivity, řemesla, 
atd. 
 Zemědělská živočišná výroba je umožněna ve stávajících zemědělských areálech, nové 
plochy nejsou navrženy. Všechny zemědělské výrobny přiléhají k obytné zástavbě, je tedy nutné 
používat taková zařízení a technologie, které nebudou snižovat kvalitu obytného prostředí. Do 
zastavěného území jsou zařazeny jen plochy zemědělských staveb a pozemků k nim přiléhajícím. 
Nezastavěné plochy s oplocením sloužící k pastvě hospodářských zvířat jsou zařazeny do 
nezastavěného území, případně smíšených ploch zastavěného území, kde jsou možné kromě 
pastevního chovu dobytka jen stavby letních přístřešků pro zvířata, seníky, pastvinářské oplocení. 
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 Plocha specifická pro obranu státu se nemění. Její poloha na vyvýšeném místě mimo 
zástavbu je daná, nevytváří žádné překážky navrženému rozvoji obce. Požadavky na rozšíření 
plochy nebyly vzneseny. 
 Jako plochy dopravní infrastruktury jsou označeny pozemky všech silnic v obci včetně 
navržené plochy pro přeložku silnice I/58. Dále mezi dopravní plochy patří čerpací stanice 
pohonných hmot a významná veřejná parkoviště - u Obecního úřadu a u hřbitova. Parkoviště s 
malým počtem stání - stávající i navržená - jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití, nejsou vyznačena jako samostatná funkční plocha.  
 Mezi zástavbou Staré Vsi a Košatky je vymezena územní rezerva D517 - pro zabezpečení 
zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků - vodní cestu D-O-L. Do územního plánu obce 
je převzata z platných ZÚR MS kraje, upřesněna dle místních podmínek a na základě konzultace s 
Krajským úřadem je stanovena schematická šířka hájeného koridoru na 50 m. Realizace průplavu se 
v dohledné době nepředpokládá, je stále řešena v rámci mezinárodních dohod. 
 Plochy technické infrastruktury zahrnují stávající plochu vodojemu u silnice I/58, navržené 
plochy pro čistírny odpadních vod v Košatce a v Novém světě a dvě plochy sběrných dvorů. 
 
 Parky - plochy veřejné zeleně jsou (a zůstanou) v centru obce u budovy Obecního úřadu a v 
blízkosti sportovního areálu. Jako veřejné prostranství je označeno i údolíčko bezejmenného toku s 
drobnými rybníčky směřující k zámeckému parku. Tento původně přírodní prvek je dnes prakticky 
ze všech stran obklopen zástavbou, zeleň je udržovaná a na několika místech doplněná o mobiliář - 
lavičky, zábradlí, atd - má charakter veřejné zeleně. 
  Rozhodující podíl sídelní zeleně ve Staré Vsi nad Ondřejnicí připadá – a bude nadále připadat 
– na zeleň obytného území, tj. zahrady rodinných domů, občanského vybavení, zemědělských a 
výrobních areálů. Volná krajina a blízké lesy více než dostatečně nahrazují občanům menší podíl 
veřejné zeleně v zastavěném území. 
 
 Ve vymezených zastavitelných plochách o celkové rozloze 224,31 ha je nejvíce ploch 
určeno pro smíšené bydlení – celkem 46,66 ha. Vzhledem k navrhované intenzitě zastavění cca 
1 000 až 1 500 m² na 1 RD a předpokladu, že část ploch bude využita jako veřejná prostranství nebo 
k umístění občanského vybavení je to možnost pro výstavbu cca 355 rodinných domů. V poměru k 
vypočtené potřebě – cca 150 bytů (RD) – se jedná o převis nabídky ploch pro bydlení v rozsahu cca 
137%.  
 Pro smíšenou výrobu jsou vymezeny tři zastavitelné plochy o výměrách 0,79 ha, 0,94 ha a 
0,40 ha všechny ležící podél původní trasy silnice I/58 a jedna plocha přestavby o výměře 3,68 ha v 
místě bývalého vojenského areálu u silnice I/58. 
 Pro technickou infrastrukturu jsou vymezeny dvě zastavitelné plochy o výměrách 0,04 ha v 
Košatce nad Odrou v blízkosti silnice III/4804 a 0,34 ha v lokalitě Nový svět. 
 Pro dopravní infrastrukturu je vymezena jedna zastavitelná plocha o výměře 175,14 ha 
protínající obec jižně od jejího centra. 
 
 
c)1.4. VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 
   
DOPRAVA 
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Automobilová doprava 
Silnice 

Nejdůležitější komunikací ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je silnice I/58 Rožnov pod Radhoštěm – 
Příbor – Ostrava. Jde o dvoupruhovou silnici, která tvoří hlavní příjezdovou trasu do města Ostravy. 
Dopravní zatížení silnice I/58 ve Staré Vsi činilo (dle celostátního sčítání dopravy v roce 2005) 
9075 až 14 550 vozidel za den s vysokým podílem těžké dopravy 33 – 37 %. Po dokončení stavby 
dálnice D1 v úseku Lipník nad Bečvou – Ostrava v roce 2008 – 09 (dosud pracovně označovaná 
jako D 47) a dobudování trasy silnice R48 v úseku Rychaltice – Frýdek-Místek se očekává zásadní 
snížení intenzit na silnici I/58 ve Staré Vsi o 50 – 70 %.  

V rámci Zásad územního rozvoje MS kraje je sledována přestavba silnice I/58 v úseku Příbor – 
Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici s přeložkou do nové stopy v úseku Stará Ves - 
Ostrava - v ZÚR označeno jako veřejně prospěšné stavby D77 a D78. Trasa přeložky není dosud 
územně stabilizovaná, neexistuje dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení, pouze Studie 
přeložky silnice I/58 v úseku Petřvald – Ostrava (UDI Morava, 2002). Z tohoto důvodu není v 
územním plánu navržena konkrétní trasa přeložky, ale je navržena zastavitelná plocha dopravní 
infrastruktury Z47, v jejímž rámci může být přeložka upřesněna a realizována. V této ploše mohou 
být provedeny i veškeré související stavby - křižovatky s ostatními silnicemi, napojení místních 
komunikací, apod.. Vymezení zastavitelné plochy je dohodnuto s ŘSD a mimo zastavěné území 
respektuje šířku koridoru veřejně prospěšných staveb D77 a D78 dle ZÚR MSK - 300 m od osy 
krajního pruhu komunikace na obě strany - pro silnice I. třídy (komunikace rychlostního typu). Po 
realizaci přeložky se předpokládá přeřazení stávajícího úseku silnice I/58 ze Staré Vsi do Krmelína 
mezi silnice nižší třídy. Na úrovni krajských dokumentů bude žádoucí, aby na základě vývoje 
intenzit v následujících letech, byla zvážena potřeba cílové přestavby silnice I/58 na čtyřpruhovou 
komunikaci.  

Pokud to bude situace vyžadovat, tak bude nutné řešit opatření ochrany proti negativním 
vlivům dopravy a to rekonstrukcí anebo doplněním protihlukových clon podél silnice I/58 v 
průchodu zástavbou obce.  

Ze silnic III. třídy mají vyšší dopravní význam silnice III/48615 Brušperk - Stará Ves n. O. 
s dopravním zatížením 2506 vozidel/den v roce 2005 a silnice III/4787 Ostrava - Výškovice - Stará 
Ves n. O. s dopravním zatížením 3268 vozidel/den, která je využívaná jako zkratka k ostravským 
sídlištím ve Výškovicích a Porubě. Po zprovoznění dálnice D1 je očekáváno dílčí snížení intenzit na 
této silnici. 

 Dopravní závady (chybějící úseky chodníků v zastavěném území a velký počet cyklistů na 
úzké vozovce silnice III/4787 bez možnosti jejich odklonu na jinou souběžnou trasu) budou řešeny 
doplněním chodníku a cyklistické trasy v přilehlých plochách dopravní infrastruktury. 

Ostatní silnice III.třídy tvoří doplňkovou síť pro vzájemné propojení jednotlivých obcí a jejich 
místních částí: 
III/4804 Stará Ves n. O. - Jistebník - Josefovice 
III/4805 Petřvald – Petřvaldík – Košatka n. O. 
III/4808 Petřvald - Mošnov - Skotnice 

Intenzity nebyly na těchto silnicích sčítány, podle zátěží na okolních sčítaných silnicích je lze 
odhadnout v rozmezí 500 – 1000 vozidel za den.  

Přeložka a nový most na silnici III/4804 v Košatce je zakreslen podle dokumentace k 
územnímu řízení (Dopravoprojekt, a.s.). Místní snížení komunikace před vjezdem do Košatky od 
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Staré Vsi je navrženo podle Studie odtokových poměrů řeky Lubiny v úseku Košatka nad Odrou-
Vlčovice (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.). 
Místní a účelové komunikace 
 Nová MK od stávající MK na východním okraji zástavby centra obce do zastavitelné plochy 
Z1 je navržena jako hlavní příjezd do této plochy. Stávající obslužné MK, které budou sloužit této 
ploše, jsou většinou příliš úzké - nedostatečné pro předpokládaný zvýšený provoz. MK navržené 
uvnitř zastavitelné plochy Z1 jsou převzaty ze zpracovaných urbanistických studií. Tvoří pouze 
základní komunikační systém plochy. Další obslužné komunikace budou navrženy v územní studii, 
jejíž zpracování je podmínkou využití této plochy. 
 Nová MK od silnice III/4787 k ploše přestavby P1, prodloužení MK z plochy přestavby P1 
včetně mostu přes Ondřejnici a přeložka MK podél sportovního areálu jsou spolu související stavby, 
které umožní snadnější obsluhu území jihozápadně od centra obce, jeho lepší propojení s centrem a 
navázání na nadřazený komunikační systém. Most přes Ondřejnici už byl realizován zároveň s 
protipovodňovými úpravami tohoto toku. 
 Rekonstrukce šířkově nevyhovující MK Záhumení je bezpodmínečně nutná kvůli 
předpokládanému nárůstu dopravy. Bez její realizace nelze využít přilehlé zastavitelné plochy Z12, 
Z13, Z14 a Z21. Součástí rekonstrukce bude i úprava kolmých napojení přilehlých MK, které jsou 
často nevhodně řešeny. 
 Nevyhovující mosty a lávky přes Ondřejnici (z protipovodňových důvodů) byly v rámci 
protipovodňových úprav tohoto toku zdemolovány nebo opraveny, nově byl postaven most u 
hasičské zbrojnice s posunem cca 60 m jižním směrem. V územním plánu jsou navrženy dvě lávky 
pro pěší jako náhrada za zdemolované lávky. 

Z místních obslužných komunikací byly vytipovány dopravně významné obslužné komunikace, 
které vytvářejí doprovodnou komunikační síť pro silnici I/58, zabezpečují přístup do centra obce, 
do území s průmyslovou zástavbou i hlavní přístupové komunikace do obytných zón. Rovněž jsou 
to komunikace, které zabezpečí maximální délku dostupnosti obytných zón do 250 m na nejbližší 
obslužné komunikace. U všech těchto komunikací bude nezbytné zabezpečit šířkovou segregaci 
pěší a motorové dopravy se šířkou vozovky 5 – 6 m a alespoň jednostranným chodníkem o šířce 
min. 1,5 m v zastavěném území. 

Ostatní místní komunikace o šířce 3 -5 m s malým dopravním významem a s dostupností do 
250 m budou převedeny do kategorie obytných ulic se smíšeným provozem motorové a pěší 
dopravy. 

 Na síť místních komunikací navazují účelové komunikace (včetně významných polních a 
lesních cest), které zabezpečují dopravní zpřístupnění jednotlivých objektů a pozemků v řešeném 
území. 

 U obslužných a účelových komunikací, které zabezpečují dopravní zpřístupnění jednotlivých 
objektů a pozemků, o šířce do 4,5 m budou doplněny výhybny, u slepých komunikací s délkou nad 
80 m budou doplněna chybějící obratiště. 
 Čerpací stanice pohonných hmot u křižovatky silnic I/58 a III/48615 se nemění. 
 
Autobusová doprava 
 Území Staré Vsi nad Ondřejnicí je obslouženo 13 autobusovými linkami, směřujícími zejména 
do Ostravy, Frýdku-Místku, Mošnova, Nového Jičína, Kopřivnice a Brušperku. V běžný pracovní 
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den jede ve směru na Krmelín 60 spojů, na Mošnov 39 spojů a na Brušperk 21 spojů. Spojení 
s místní částí Košatka zabezpečuje 10 spojů denně v každém směru. 
 Na území obce je situováno 8 autobusových zastávek, které jsou většinou vybaveny zálivy a 
přístřešky pro cestující a které pokrývají 500 m docházkovou vzdáleností většinu zastavěných části 
obce. V prostoru křižovatky u hřbitova byl vybudován nový záliv, který po připravovaném doplnění 
zálivu v opačném směru, má vytvořit novou zastávku pro zlepšení dostupnosti zástavby v západní 
části Staré Vsi. V souvislosti s přeložkou silnice I/58 bude patrně nutné přemístit zastávku Stará 
Ves, Křižovatka. U zastávek, kterým chybí zastávkové zálivy a přístřešky pro cestující, budou tyto 
doplněny v rámci veřejných uličních profilů. 
 
Železniční doprava 

Nejbližší železniční stanice Jistebník je vzdálena 2 km od okraje zástavby Košatky, od centra 
Staré Vsi je vzdálena 5 km. Tato stanice leží na koridorové železniční trati  č. 270 Česká Třebová  – 
Přerov – Ostrava – Bohumín. 
 
Letecká doprava  

Nejbližší civilní letiště je ostravské Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově vzdálené od 
Staré Vsi nad Ondřejnicí 7 km. Do území Staré Vsi zasahují ochranná pásma letiště. 

 
Vodní doprava 

 Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je převzata územní rezerva D517 pro 
zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků - výhledovou vodní cestu Dunaj – 
Odra – Labe. 

 
Statická doprava 

Parkoviště jsou vybudována především v centru obce a jeho bezprostředním okolí, u některých 
objektů občanského vybavení a u výrobních areálů. Výkres I.2.c Hlavní výkres - koncepce dopravní 
infrastruktury obsahuje jejich přehled. 

V prostoru rušené čističky odpadních vod (nedaleko od základní školy) je navrženo parkoviště 
o kapacitě cca 12 stání. 
 Dostavbou a lepší organizací parkovacích stání může být zvýšena kapacita stávajícího 
parkoviště u Farního úřadu z 10  na cca 20 míst. 
 Nové objekty občanského vybavení, výroby, hromadného bydlení, sportovních a turistických 
aktivit budou doplněny návrhem parkovacích a odstavných ploch v kapacitách dle výpočtu ČSN 73 
6110 Projektování MK pro stupeň automobilizace 1:2,5.  
 Nově navržené parkovací a odstavné plochy budou svými technickými parametry odpovídat 
požadavkům ČSN 73 6056 a vyhlášky MMR č.369/2001 Sb., docházkové vzdálenosti budou podle 
ČSN 73 6110 nejvýše 200 m pro krátkodobé parkování a 300 m pro dlouhodobé parkování. Dle 
možností budou na požadované parametry upraveny i stávající parkovací plochy. 
 
Cyklistická doprava 
  V současné době procházejí územím obce tři číselným značením vybavené cykloturistické 
trasy, jež jsou vedeny po silnicích, místních i účelových komunikacích: 
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• 5 Greenways Wien – Morava – Krakow (Jantarová stezka)  v trase Lipník nad Bečvou 
– Starý Jičín – Bartošovice – Košatka – Jistebník – Ostrava – Hlučín. U této trasy je v úseku 
mezi Bartošovicemi a Ostravou plánována změna její vedení do trasy Bartošovice – Studénka – 
Jistebník – Košatka – Proskovice – Ostrava. Opuštěný úsek od Bartošovic do Košatky kolem 
letiště Mošnov bude zařazen do sítě cyklotras nižšího významu. 
• 6134 Příbor – Trnávka – Stará Ves - Krmelín. Nejsou navrženy žádné úpravy. 
• 6135 Košatka – Stará Ves – Brušperk. Podél silnice III/4804 v úseku od křižovatky se 
silnicí III/4787 po zástavbu Košatky nad Odrou je navržena samostatná cyklostezka. Silnice je 
v tomto úseku úzká a její rozšíření není možné kvůli blízkým stromořadím. Úsek cyklotrasy 
vedený po silnici III/48615 by mohl být nahrazen navrženým krátkým úsekem cyklostezky ke 
hranicím s Brušperkem vedeným podél toku Ondřejnice (po dobudování stezky na brušperské 
straně). 

  Navržené úpravy na místních cyklotrasách bez číselného označení nebo nově navržené 
samostatné cyklostezky jsou vedeny podél silnic nejvíce využívaných pro každodenní cyklistický 
provoz - dojíždění do práce, do škol, atd. Na těchto silnicích je zároveň velmi frekventovaná 
automobilová doprava - silnice I/58 do Krmelína, III/4787 do Proskovic a III/4808 do Petřvaldu. 
Proto není navrženo vedení cyklotras po těchto silnicích, ale vedení samostatných cyklostezek 
podél nich. 
  Pro každodenní cyklistickou dopravu obyvatel a vlastníků rekreačních objektů v obci jsou a 
nadále budou využívány stávající místní a účelové komunikace. 
 
Pěší doprava 
  Chodníky podél silnic a významných místních komunikací v zastavěném území v některých 
úsecích chybí. Pro bezpečný pohyb pěších je potřebné jejich doplnění, což územní plán umožňuje. 
  Navržená pěší stezka umožní kratší a bezpečnější spojení centra obce s blízkou, ale dosud 
komplikovaně dostupnou jihozápadně položenou zástavbou. 
  Územím Staré Vsi prochází zelená turistická pěší trasa Klimkovice – Jistebník – Košatka – 
Stará Ves – Krmelín – Paskov – Žermanice, která zůstává beze změny. 
 
Negativní vlivy dopravy 
 V následující tabulce je uvedeno očekávané dopravní zatížení silnic v roce 2020 s ekvivalentní 
hladinou hluku ve vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace a s potřebným odstupem (hlukovými 
pásmy) od osy komunikace pro  limit 55 dB v denní době:  

silnice 

 

úsek zatížení 
voz./den 

z toho 
těžkých 

hluk  
(dB) 

hlukové 
pásmo  

I/58  5000 1000 65,5 40 m 

III/48615 Stará Ves – průjezd  2500 300 58,5 14 m 

 I/58 – Brušperk  3000 500 60.0 18 m 

III/4787 St. Ves - Proskovice 2500 350 59,0 15 m 
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 Uvedené hlukové pásmo silnice I/58 vychází z očekávaného předpokladu přesunu více než 
poloviny dopravního zatížení z trasy této silnice na dálnici D1 a trasy rychlostních silnic R48 a R56 
přes Frýdek-Místek. V současnosti hlukové pásmo této silnice zasahuje území o šířce 70 m od osy 
komunikace. 
 Ostatní silnice III. třídy s intenzitami dopravy do 1000 vozidel za den vyvolávají v denní době 
ekvivalentní hladinu hluku nižší, než 55 dB. 
 Stavby v navržených zastavitelných plochách musí respektovat hluková pásma. 
 
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Zásobování vodou 

Zdrojem pitné vody je Ostravský oblastní vodovod (OOV). Z přivaděče OOV Baška - 
Chlebovice - Bělá DN 500 je voda přiváděna přívodním řadem DN 150 do dvou zemních vodojemů 
obsahu 250 m3 (284,50/281,20 m n.m.), které slouží k akumulaci vody pro Starou Ves n.O. 
i Košatku. Vodovodní přivaděč DN 1600 z úpravny vody Podhradí územím Staré Vsi pouze 
prochází. V blízkosti zemních vodojemů se větví na DN 1200mm vedoucí do vodojemu Krmelín a 
na DN 600mm vedoucí do vodojemu Stará Bělá. 

Do Staré Vsi (234 - 275 m n.m.) je voda z vodojemů přiváděna gravitačně. Tlakové poměry 
odpovídají členitosti terénu a proto je vodovodní síť rozdělena na dolní tlakové pásmo (DTP) a 
horní tlakové pásmo (HTP). DTP je pod tlakem vodojemů (284,50/281,20 m n.m.), do HTP Kopec 
je voda čerpána z ATS a lokalita Dukla je napojena na přívodní vodovod do vodojemů z vodojemu 
Stará Bělá (286,00 m n.m.). Do Košatky (224 - 227 m n.m.) je voda přiváděna gravitačně přes 
vodovodní síť Staré Vsi n.O.  

Stávající vodovodní řady jsou dostatečně kapacitní i pro zásobování navržených zastavitelných 
ploch. U největší zastavitelné plochy Z1 jsou naznačena místa napojení na stávající vodovodní řady. 
Detailnější řešení vodovodů - uliční řady - bude provedeno v územní studii pro tuto plochu. 

 
 Potřeba vody je vypočtena podle stávajícího počtu obyvatel napojitelného na vodovod – cca 
2530, předpokládaný nárůst do roku 2020 na 2750.  
 Při výpočtu potřeby vody byla použita specifická potřeba vody ve výši 125 litrů na osobu a 
den a potřeba vody pro základní občanskou a technickou vybavenost ve výši 30 l na osobu a den. 
 
Stará Ves nad Ondřejnicí 
Stav  Qprům: 2190 x 0,155 = 339,45 m3/den 
  Qmax: 339,45  x 1,4 = 475 m3/den 
Nárůst  Qprům: 190 x 0,155 = 29,45 m3/den 
  Qmax: 29,45 x 1,4 = 41 m3/den 
 
Košatka nad Odrou 
Stav  Qprům: 340 x 0,155 = 52,7 m3/den 
  Qmax: 52,7  x 1,4 = 74 m3/den 
Nárůst  Qprům: 30 x 0,155 = 4,65 m3/den 
  Qmax: 4,65 x 1,4 = 7 m3/den 
  
Odvádění a čištění odpadních vod 
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Obec má vybudovanou kanalizační síť pouze pro souvislou zástavbu Staré Vsi, Košatka nad 
Odrou a odlehlejší zastavěné plochy v obci nejsou uspokojivě odkanalizovány. Několik nových 
rodinných domků má vlastní akumulační jímky nebo malé domovní čistírny odpadních vod. 
Zemědělské areály mají většinou vlastní žumpy. 

Pro odkanalizování stávající zástavby Staré Vsi je realizována systematická splašková 
kanalizace oddílné stokové soustavy o profilu DN 300 mm, která byla dokončena v roce 2011. S 
ohledem na spadové poměry zájmového území je na trase kmenového sběrače umístěna čerpací 
stanice s kapacitou 5 l/s. Výtlačné potrubí DN 100 mm, délky cca 30 m kříží vodní tok Ondřejnici. 
Kanalizace dále pokračuje na území Proskovic, kde je napojena na koncový úsek sběrače D XIII 
jednotné stokové sítě města Ostravy. Likvidace odpadních vod probíhá na ÚČOV města Ostravy. V 
rámci územního plánu je navrženo rozšíření systému kanalizace k větším zastavitelným plochám. 
Likvidaci dešťových vod ze zájmového území se doporučuje ponechat stávajícím způsobem. 

V Košatce je navržena gravitační splašková kanalizace ukončená malou čistírnou odpadních 
vod se zaústěním přečištěných vod do rybníčku v blízkosti řeky Odry. Navržena je jen základní 
stoková síť podél hlavních komunikací. Problémem při detailnějším návrhu kanalizace by mohla 
být velká rovinatost území Košatky. Po prozkoumání sklonových poměrů by mohla být 
ekonomicky i technicky přijatelnější realizace tlakové kanalizace. 

V části Nový Svět je navržena gravitační splašková kanalizace s odvodem odpadních vod na 
čistírnu odpadních vod situovanou u toku Machůvky. ČOV bude sloužit hlavně k čištění odpadních 
vod z Krmelína. Na výstavbu ČOV je už vydáno územní rozhodnutí a připravuje se její realizace. V 
současné době by se na ČOV mohlo připojit cca 25 obyvatel ze Staré Vsi - Nového světa, max. 
potřebná kapacita v roce 2020 je 85 EO. Celková kapacita ČOV je 1550 EO. 

 

Stará Ves nad Ondřejnicí 

Stávající množství odpadních vod - splaškové odpadní vody – cca 2150 obyvatel: 
Qprům: 2150 x 0,155 = 333,25 m3/den 
Qmax:  2333,25 x 1,4 =  466 m3/den 
Potřebná kapacita ČOV pro maximálně možný napojitelný počet obyvatel - cca 2400 v roce 2020: 
Qprům: 2400 x 0,155 = 372 m3/den 
ČOV – 2400 EO, Q = 372 m3/den 

Košatka nad Odrou 

Stávající množství odpadních vod - splaškové odpadní vody – cca 330 obyvatel: 
Qprům: 330 x 0,155 = 51,15 m3/den 
Qmax:  2333,25 x 1,4 =  72 m3/den 
Potřebná kapacita ČOV pro maximálně možný napojitelný počet obyvatel - cca 360 v roce 2020: 
Qprům: 360 x 0,155 = 55,8 m3/den 
ČOV – 360 EO, Q = 55,8 m3/den 
 
Vodní toky a plochy 

Řešené území spadá do základního hydrologického povodí řeky Odry, dalšími vodními toky v 
obci jsou Ondřejnice s přítoky Machůvkou, Jarkovským potokem, náhonem a Kulišovkou a Lubina 
s přítokem Trnávkou a navazujícím Rakovcem.   
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Podél toků Odry, Ondřejnice a Lubiny jsou vyhlášena záplavová území. Záplavové území Odry 
včetně aktivní zóny bylo stanoveno Krajským úřadem MS kraje 23.5.2003, č.j. ŽPZ/3559/03. 
Záplavové území Lubiny bylo stanoveno OkÚ Frýdek-Místek 6.4.2000 č.j. RŽ-893/00/Fp/231.2/, 
aktivní zóna nebyla vymezena. Záplavové území Ondřejnice bylo stanoveno OkÚ Frýdek-Místek 
20.6.2000, č.j. RŽ-2230/00/Fp/231.2/, aktivní zóna nebyla vymezena. Jednotlivá záplavová území 
se překrývají, zpracovatel územního plánu proto provedl jejich koordinaci. 

V nedávné době byly realizovány protipovodňové úpravy toku Ondřejnice. Bylo upraveno 
koryto řeky a postaveny ochranné hráze po obou březích toku v blízkosti hranic obce s Brušperkem. 
Tato opatření omezí rozsah Q20 na samotné koryto řeky. V úseku cca 500 m byla provedena 
přeložka koryta Ondřejnice v místě, kde by mohlo dojít k aktivaci sesuvného území. Byly také 
demolovány nebo opraveny nevyhovující lávky a mosty přes Ondřejnici. Do územního plánu jsou 
zapracovány protipovodňové úpravy na Lubině - ochranná hráz v Košatce, prodloužení odsazené 
hráze na bezejmenném levobřežním přítoku Lubiny, místní snížení silnice III/4804 a nový most 
přes Lubinu na této silnici. V letech 2010 až 2015 je dle Plánu oblasti povodí Odry navrženo 
revitalizovat úsek Ondřejnice v km 0,0 - 2,5, po roce 2015 je navržena revitalizace Lubiny v km 0,9 
- 4,7 a dvou spádových stupňů na Odře v km 31,3 a 32,4. 

Navržená úprava vyústní trati Machůvky do Ondřejnice spočívá ve zkapacitnění a přeložce 
koryta v úseku km 0,000 - 0,226. Bez realizace této stavby by nebyla účinná v nedávné době 
provedená protipovodňová úprava Ondřejnice. 

Na území Staré Vsi se nachází několik menších vodních ploch. V západní hranici s Petřvaldem 
v údolí potoka Machůvka jsou to tři rybníky ve správě Rybářského svazu. Další menší vodní plochy 
jsou převážně v soukromém vlastnictví a nejsou intenzivně využívány. 

Vodní toky Lubina a Ondřejnice se svými přítoky jsou uvedeny v seznamu povrchových vod 
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů - lososovité 
vody (povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb lososovitých 
(Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus)) dle Nařízení vlády č. 169 ze dne 12. dubna 2006, 
kterým se mění Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a 
reprodukci původcích druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu 
jakosti těchto vod. 

Území obce patří do zranitelné oblasti CZ0812-Frýdek-Místek, ve smyslu Nařízení vlády č. 108 
ze dne 25. února 2008, kterým se mění Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných 
oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 
protierozních opatření v těchto oblastech. 

Do území obce Stará Ves nad Ondřejnicí zasahuje ochranné pásmo 2.stupně přírodních 
léčivých zdrojů lázeňského místa Nový Darkov, které bylo schváleno vládou ČSR dne 3.2.1982 
usnesením č.27. Leží v něm téměř celá zástavby Košatky a severní část Staré Vsi. 

V obci se nacházejí dva hydrologické vrty základní pozorovací sítě VO 0124 a VO 0133. 
Rozhodnutím č. 40/76, který vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976, byla stanovena ochranná 
pásma kolem objektů základní pozorovací sítě podzemních vod o poloměru 250m. 
 
ENERGETIKA 
Zásobování elektrickou energií 

Stará Ves nad Ondřejnicí patří do území, které je zásobováno elektrickou energií z rozvodné 
soustavy 22 kV, vedením VN 136 z rozvodny 110/22 kV Lískovec. Hlavní zásobovací vedení VN 
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136 je provedeno v dimenzi 3x120, 3x70 AlFe na stožárech. Vedení bylo rekonstruováno a má 
dostatečnou rezervu pro další rozvoj území. 

Z vedení  je napojeno 25 distribučních trafostanic celkovým výkonem 6 790 kVA (5 790 kVA 
Stará Ves a 1 000 kVA Košatka), které jsou ve správě ČEZ a.s.: 
Stará Ves nad Ondřejnicí 
DTS 6654 – U mlýna   - 400 kVA 
DTS 6655 – U Brušperku  - 160 kVA 
DTS 6656 – U kuřína   - 400 kVA 
DTS 6657 – Vepřín   - 100 kVA 
DTS 6660 – Filipcův důl  - 250 kVA 
DTS 6659 – U myslivny  - 250 kVA 
DTS 6661 – U kravína  - 250 kVA 
DTS 6662 – U rynku   - 250 kVA 
DTS 92667 – U vodojemu  - 100 kVA 
DTS 6673 – Bytovky-lesy  - 250 kVA 
DTS 6664 – Fojtství   - 400 kVA 
DTS 6663 – Křižovatka  - 400 kVA 
DTS 6665 – Autobazar  - 400 kVA 
DTS 6666 – Dukla   - 400 kVA 
DTS 6668 – Škola   - 400 kVA 
DTS 6675 – St.Ves-Dukla  - 160 kVA 
DTS 6667 – Zákostelí  - 160 kVA 
DTS 92666 – Vojsko-radar  - 400 kVA 
DTS 92664 – Vojsko   - 160 kVA 
DTS 92665 – Vojsko-bytovky - 250 kVA 
DTS 6658 – Kopec   - 250 kVA 
Košatka nad Odrou 
DTS 6669 – JZD   - 250 kVA 
DTS 6670 – Malá Košatka  - 250 kVA 
DTS 6671 – Obec   - 250 kVA 
DTS 6672 – Bytovky   - 250 kVA 
 Stávající trafostanice pokrývají současnou potřebu elektrické energie, ale nemají velkou 
rezervu pro rozvoj výstavby. Navrženy jsou proto dvě nové trafostanice TS1 - Panský důl a TS2 - 
Zákostelí 2 o kapacitách 400 kVA, které pokryjí zvýšenou potřebu el. energie v centrální části obce 
a největší zastavitelné ploše Z1. 
 Pro pokrytí potřeby větších zastavitelných ploch Z12, Z13 a Z14 při ulici Záhumení je 
navrženo přezbrojení dvou trafostanic v této lokalitě DTS 6661 – U kravína a DTS 6659 – U 
myslivny, obě z 250 kVA na 400 kVA. Přezbrojení jedné trafostanice je navrženo i v Košatce u 
DTS 6672 – Bytovky z 250 kVA na 400 kVA a to zejména kvůli posílení dodávky el. energie v této 
části obce pro navržené zastavitelné plochy Z41 a Z42.  
 Na dvou místech jsou navrženy přeložky (kabelizace) nadzemních vedení VN - přes 
zastavitelnou plochu Z1 a podél ulice Záhumení mezi trafostanicemi DTS 6661 - U kravína a DTS 
6660 - Filipcův důl. Plochy by se daly s určitými omezeními využít i při zachování nadzemních 
vedení, ale protože se jedná o hlavní rozvojové plochy obce určené pro větší počet rodinných domů  
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a protože přeložení vedení bude mít pozitivní vliv i na možnost využití stávajících zastavěných 
ploch, je navržena kabelizace těchto vedení.  
 Při výpočtech el. výkonů byly použity následující specifické potřeby: 
- měrný příkon pro bytovou jednotku .................................................................. 2 kW/1 byt 
- měrný příkon pro el. vytápěnou jednotku ......................................................... 14 kW/1 byt 
- podnikatelské aktivity - stav ….......................................................................... 0,30 kW/obyv. 
- podnikatelské aktivity – návrh - je odhadnut, předpokládá se větší potřeba pro objekty občanského 

vybavení 
- vytápění RD elektrickou energií se předpokládá v rozsahu max. 10% 
 
Stará Ves nad Ondřejnicí 
Bilance - stav: 
Bytový fond - stav ........................................825 bj. x 2.0 kW  = 1650 kW 
bytový fond - el. vytápěný - 10% z 825 bj. = 82 bj. x 14,0 kW = 1148 kW 
podnikatelské aktivity ............................ 2220 obyv. x 0,3 kW = 666 kW 
                                                                                        celkem = 3464 kW 
Bilance – nárůst: 
Bytový fond …...............................................125 bj. x 2.0 kW  = 250 kW 
bytový fond - el. vytápěný - 10% z 125 bj. = 12 bj. x 14,0 kW  = 168 kW 
podnikatelské aktivity (odhad)................................................... = 1200 kW 
             celkem = 1618 kW 
Košatka nad Odrou 
Bilance - stav: 
Bytový fond - stav .........................................125 bj. x 2.0 kW  = 250 kW 
bytový fond - el. vytápěný - 10% z 125 bj. = 12 bj. x 14,0 kW  = 168 kW 
podnikatelské aktivity ............................... 350 obyv. x 0,3 kW = 105 kW 
                                                                                         celkem = 523 kW 
Bilance – nárůst: 
Bytový fond ….............................................. 25 bj. x 2.0 kW  = 50 kW 
bytový fond - el. vytápěný - 10% z 25 RD = 3 bj. x 14,0 kW  = 42 kW 
podnikatelské aktivity (odhad)..................................................= 200 kW 
           celkem = 292 kW 
 
Zásobování plynem 
 Severovýchodním okrajem zástavby Staré Vsi prochází vysokotlaký plynovod DN 300mm. Na 
něm je umístěna (v místní části Dukla) regulační stanice plynu RS VTL/STL 2000m3/h. Z regulační 
stanice vychází síť středotlakých plynovodních vedení, které zásobují celé území obce. Regulační 
stanice ještě skýtá určitou rezervu, ale pro navržený rozvoj Staré Vsi (zároveň s rozvojem Krmelína, 
který je z ní také zásobován) už bude nedostatečná. Proto je navržena druhá regulační stanice 
VTL/STL o kapacitě 1200m3/h v místě na okraji největší zastavitelné plochy Z1. Rozvody jsou 
z plastu o dimenzích 110-90-63-40mm, nové plynovody jsou navrženy jen k plochám, které nejsou 
v dosahu stávajících. Stávající plynovod STL DN 40 vedoucí kolem zastavitelných ploch Z12 a Z13 
bude muset být zrekonstruován na větší profil, aby byla zajištěna dostatečná dodávka plynu do 
těchto ploch. 
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 V odloučených lokalitách, kde by výstavba plynovodu nebyla ekonomická se doporučuje 
využívat ekologicky čistá obnovitelná paliva, především dřevo. 
 
Bilance plynu:  
Pro sestavení bilanční potřeby plně plynofikovaného bytu se počítá s odběrem 1,75 m3/h, při ročním 
odběru 3650 m3/rok. S vytápěním plynem je uvažováno u 80% stávajících bytů a 90% nových bytů. 
Stará Ves nad Ondřejnicí 
Stav Qh = 825 bytů x 0,8 x 1,75 m3/h = 1155 m3/hod 
 Qroční = 825 bytů x 0,8 x 3650 m3/rok = 2 409 000 m3/rok 
Nárůst Qh = 125 bytů x 0,9 x 1,75 m3/h = 196 m3/hod 
 Qroční = 125 bytů x 0,9 x 3650 m3/rok = 408 800 m3/rok 
Košatka nad Odrou 
Stav Qh =  125 bytů x 0,8 x  1,75 m3/h = 175 m3/hod 
 Qroční =  125bytů x 0,8 x 3650 m3/rok = 365 000 m3/rok 
Nárůst Qh =  25 bytů x 0,9 x  1,75 m3/h = 39 m3/hod 
 Qroční = 25 bytů x 0,9 x 3650 m3/rok = 82 125 m3/rok 
 
Zásobování teplem 

Ústřední zdroj tepla s instalovaným výkonem nejméně 5 MW, který dodává teplo pro více 
odběrných tepelných zařízení není v území provozován. Pro stávající zástavbu je charakteristický 
decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domků a samostatnými 
kotelnami pro objekty vybavenosti a výroby. Palivem je elektřina, plyn, černé uhlí, koks a dřevo. 

Velká část stávající i navržené zástavby obce je v dosahu plynovodů STL. Bylo by vhodné 
dokončit přepojování RD a kotelen vybaveností s topením na tuhá paliva na topení s využitím 
plynu. U zástavby, která není v dosahu plynovodu je třeba využívat k topení ekologická obnovitelná 
paliva. 

 
SPOJE 
Telekomunikace 

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telecom je v řešeném území zajišťován místní, 
meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je TELEFAX, POSTFAX, 
veřejná radiokontaktní služba, veřejná datová služba, pronájem digitálních okruhů pro přenos dat, 
služby euroISDN, Internet, OnLine a propojení s veřejnou sítí mobilních telefonů. (Oskar, EuroTel, 
T-Mobile, U-fon). 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí   patří do uzlového telefonního obvodu Frýdek-Místek a okolí – 
UTO-558, telefonní kabel je přiveden z telefonní ústředny Frýdek-Místek. 

Obcí procházejí dva dálkové kabely. Jeden vedoucí od Brušperku prochází zástavbou podél 
Ondřejnice až do centra obce a dále podél silnice I/58 směrem na Ostravu, druhý zasahuje nepatrně 
do západního výběžku k.ú. Košatka nad Odrou. 
 

Radiokomunikace    
 Kvalita signálu příjmu televizního a rozhlasového programu je celkově vyhovující. 
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 Nad řešeným územím prochází pět radioreléových tras. U žádné z nich není vyhlášeno 
ochranné pásmo. 
 
 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 Odvoz separovaného odpadu v obci zajišťuje firma OZO Ostrava s.r.o. 2 x ročně je 
organizován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Komunální odpad, stavební suť i 
nebezpečný odpad jsou odváženy a ukládány na skládkách mimo řešené území. Plochy dvou 
sběrných dvorů, které v obci fungují, jsou určené pouze ke shromažďování rozměrného a 
nebezpečného odpadu, ne k jeho ukládání. Toto řešení zůstane zachováno.  
 V obci se nenacházejí žádné skládky provozované ani rekultivované. 
 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
Občanské vybavení - veřejná infrastruktura 
 Mezi veřejnou infrastrukturu patří taková zařízení, jejichž provoz je zajišťován z veřejných 
prostředků (státu nebo obce) nebo alespoň významně dotován. Tato zařízení zajišťují základní 
potřeby občanů - péči o zdraví, sociální služby, státní správu a samosprávu, kulturu, osvětu, 
vzdělávání. 
 Z konzultací s obcí nevyplynula nutnost vymezení nové plochy občanského vybavení. 
Stávající zařízení - budova Obecního úřadu, mateřská škola, základní škola, Kulturní dům, 
knihovny, kostel, fara a hřbitov - jsou územně stabilizované. Pro realizaci zařízení péče o staré 
občany (např. domov důchodců, dům s pečovatelskou službou) je dostatek prostoru ve stávající 
ploše OV při silnici I/58. Umisťovat stavby občanského vybavení – veřejné infrastruktury je navíc 
možné kdekoli v obytném území obce - v plochách smíšených obytných SB. Kapacita ZŠ i MŠ 
bude dostatečná i při předpokládaném zvýšení počtu obyvatel. 
 
Ostatní občanské vybavení 
 Ostatní občanské vybavení, existuje na komerčním základě a je zřizováno podle poptávky a 
zájmu. Patří sem prodejny všeho druhu, ubytovací a stravovací zařízení, služby všeho druhu, 
sportovní zařízení. 
 Největší koncentrace komerčních zařízení občanského vybavení a také možnosti jejich 
umisťování jsou v centru obce, další objekty jsou a mohou být rozmisťovány po celém území obce 
v plochách smíšených obytných SB. Dětská hřiště lze umisťovat i v plochách PV. Drobné 
(podnikové) prodejny lze umisťovat i do ploch zemědělské výroby VZ. 
 Protože je počet a rozmístění komerčních objektů závislý především na poptávce, nejsou 
vymezeny nové plochy pro občanské vybavení komerčního typu, ale je umožněno jejich 
umisťování kdekoli v obytném území obce. Tím nebude omezena realizace případných 
podnikatelských záměrů na konkrétní místo (může vyvolat problémy z hlediska majetkových 
vztahů, případně mohlo vést ke změně ÚP) a může být urychlen rozvoj vybavení obce zejména v 
oblasti cestovního ruchu. 
 
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
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 Jako veřejná prostranství jsou označeny plochy, ve kterých jsou vedeny veřejné komunikace. 
Po stávajících veřejných prostranstvích je možný přístup ke všem pozemkům zastavěného území. 
K zastavitelným pozemkům nebo přímo v nich jsou navržena veřejná prostranství, která umožní i 
jejich zpřístupnění. Šířka navržených veřejných prostranství respektuje minimální hodnoty uvedené 
v §22 vyhlášky č.501/2006 Sb.. Veřejným prostranstvím se myslí plocha veřejně přístupná = „mezi 
ploty“. 
 V kapitole c)1.4. DOPRAVA je navržena šířková kategorie silnic v zastavěném území (včetně 
minimální šířky veřejného prostranství) vycházející z platných norem. V bodu d6) části I., ve 
kterém se píše o veřejných prostranstvích, jsme navrhli u silnic větší šířku veřejného prostranství 
odpovídající jejich významu. Tato „větší“ šířka je závazná. 
 Vymezení ploch veřejných prostranství v zastavitelných plochách Z1, Z13, Z14, Z18 a v ploše 
přestavby P1, jejichž využití je podmíněno zpracováním územních studií, bude provedeno až v 
těchto studiích. 
 
 
c)1.5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES 
 Mimo zastavěné území jsou vymezeny plochy zemědělské Z, plochy přírodní P, plochy vodní 
a vodohospodářské W a plochy smíšené nezastavěného území NS. Společným jmenovatelem všech 
výše zmíněných ploch je ochrana volné krajiny před zastavěním. Podmínky využití ploch umožňují 
pouze výstavbu staveb a zařízení lesního hospodářství, staveb pro ochranu přírody a krajiny, 
vodohospodářské a protierozní úpravy, nezbytné dopravní a technické infrastruktury a doplňkových 
zemědělských staveb. Méně významné vodní toky a plochy mohou být součástí všech výše 
zmíněných ploch, nejen ploch vodních a vodohospodářských. 
 Plochy přírodní slouží ochraně přírody a krajiny a obsahují lesy a trvalé travní porosty uvnitř 
CHKO Poodří, ptačí oblasti a evropsky významné lokality Natura 2000 Poodří a také vymezení 
prvků územního systému ekologické stability. 
 Plochy zemědělské zabírají největší část rozlohy obce. Slouží hlavně rostlinné výrobě a 
pastevectví. 
 Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují významnější vodní toky – Odru, Ondřejnici, 
Lubinu, Machůvku, Trnávku a Rakovec a významnější vodní nádrže. 
 Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují plošně menší zemědělské pozemky, louky a 
lesní plochy mimo CHKO a ÚSES, preferována je zde postupná náhrada orné půdy za trvalé travní 
porosty. 
 Přístup na zemědělské i lesní pozemky je umožněn ze stávajících místních a účelových 
komunikací, prostupnost krajiny zůstává zachována. Stávající i navržené cyklotrasy jsou vedeny po 
málo významných komunikacích. 
 
 V územním plánu je navrženo zatravnění části orné půdy – tzv. infiltrační pásy. Jsou navrženy 
v terénních depresích, nivách bezejmenných toků, ale i prudkých svazích. Jejich působení v krajině 
je víceúčelové: 
-  převádění povrchového odtoku při přívalových deštích do půdního profilu 
- ochrana před smyvy půdy, hnojiv a nečistot do vodních toků 
- ochrana stávající kostry ekologické stability, zvýšení podílu ekologicky stabilnějších ploch 

v krajině (trvalé travní porosty jsou ekologicky stabilnější než orná půda) 
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- vytvoření úkrytů pro živočichy 
- ochrana břehů toků před erozí 
- krajinotvorná a estetická funkce 
- snížení povodňových průtoků v krajině. 
 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
Podklady: 
• Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského 

kraje dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426 
• Stará Ves nad Ondřejnicí – koncept územního plánu obce (Urbanistická společnost, 1997) 
• Aktualizace nadregionálního a regionálního systému ekologické stability na území MS kraje 

(Ageris Brno, 11/2007) 
• letecké snímky řešeného území 
 

 ÚSES již byl zpracován v rámci nedokončeného územního plánu obce (r. 1997). Vzhledem k 
formě zpracování grafické části ÚPN - ručně, na zastaralých mapových podkladech - byl takový 
zákres nepřesný.  

 Zakreslení prvků ÚSES je v tomto novém územním vymezeno s použitím následujících 
podkladů: 
• aktuální katastrální mapy s vyznačením druhů pozemků. Tento podklad spolu s (přenesenými) 

vrstevnicemi umožňuje přesněji zakreslit prvky systému z platného územního plánu.  
• platných Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které slouží jako závazný podklad 

pro vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES. Regionální biokoridor 544, který 
podle ZÚR MS kraje zasahuje do území Staré Vsi, je v rámci podrobnějšího řešení upraven tak, 
že se na hranici obce s Trnávkou odpojuje od RBK 545. Žádnou částí tedy nezasahuje do Staré 
Vsi nad Ondřejnicí. 

 Vymezení regionálních biokoridorů RBK 545 a RBK 552 v částech zasahujících do 
zastavitelné plochy Z47 respektuje stávající plochy lesa a porostů podél vodotečí, tzn. biokoridory 
jsou vedeny v optimálních trasách a rozměrech bez ohledu na plochu Z47. Přeložka silnice I/58, pro 
jejíž realizaci je plocha Z47 navržena, totiž ještě není územně stabilizována a tak není nutné a ani 
možné řešení ÚSES přizpůsobit trase přeložky. Po stabilizaci trasy přeložky bude provedena změna 
územního plánu, ve které bude upraveno i vedení a rozměry ÚSES. 

 
Minimalizace prvků ÚSES 

Podmínky minimalizace byly zohledněny při zapracování do územního plánu. Větší výměry 
biocenter jsou ponechány pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech, lesních 
hospodářských osnovách.  

 
Parametry navrženého ÚSES jsou: 
nadregionální biocentrum 
pokrývá škálu různých skupin typů geobiocénů a škálu typů stanovišť, jeho velikost je přes 1 000 
ha 
ostatní prvky ÚSES - lesní společenstva: 
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regionální biokoridor složený - maximální délka mezi regionálními nebo nadregionálními biocentry 
je 8 km, za předpokladu vložených alespoň jedenácti lokálních biocenter; 
regionální biokoridor jednoduchý - maximální délka je 700 m a minimální šířka 40 metrů, přerušení 
bezlesím je možné do 150 metrů za předpokladu, že biokoridor pokračuje minimálně v parametrech 
lokálních; 
regionální biocentrum – ve 1. a 2. vegetačním stupni je minimální velikost 20 ha, u oligotrofních 
stanovišť 15 ha; se 40 ha je nutno počítat při holosečném hospodaření (optimální výměra překračuje 
100 ha); 
lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 metrů, možnost přerušeni je 
na 15 metrů; 
lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím byla 1 ha 
(šířka ekotonu je asi 40 metrů); 

 
Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodářského 

plánu (LHP). Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi projektu 
(vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdělení lesa, 
popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést. 

 
Střety a bariéry vymezených prvků ÚSES 

Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES jsou zejména následující: 
- křížení RBK 551 se stávající silnicí I/58 – je úrovňové, místo křížení je navíc rozšířeno o 
souběžně se silnicí trasované vedení VN 
- křížení RBK 545 se silnicí I/58 – je mimoúrovňové, pod silničním mostem, předpokládá se 
zachování tohoto řešení i při rozšíření silnice 
- křížení RBK 552 s přeložkou silnice I/58 – dle nejaktuálnější studie přeložky se předpokládá 
mimoúrovňové, pod silničním mostem 

 
V případě úprav v místech křížení s těmito bariérami je potřeba mít zvlášť na zřeteli zlepšení 

integrity ÚSES. 
Ostatní menší přerušení nebo narušení celistvosti prvků nejsou zvlášť popisovány, při křížení 

s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální 
přípustné výšky, křížení s ostatními komunikacemi je většinou menší délky a nevytváří výraznou 
bariéru. 

 
Hospodaření na území vymezených prvků ÚSES 

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být dubové bučiny v území mimo nivu Odry, v nivě 
Odry pak druhově bohaté listnaté jilmové lužní lesy s dubem a dalšími dřevinami. Jde o území 
ovlivněná hospodařením člověka a proto je přesnější určení klimaxových dřevin v daných 
podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dřevinnou skladbu 
specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podrostů a půdních map. 

V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně 
podrostní hospodaření nebo výběrné hospodářství. Při nedostatku zmlazených cílových dřevin tyto 
uměle vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by se mělo zastoupení 
cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 50 %, tzn., aby porosty 
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tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. Pro lokální biocentra vymezená 
na lesní půdě by mělo platit, že u bučin a lužních porostů by měl být dodržován požadavek 
podrostního hospodaření s předsunutými prvky pro umělé zalesnění chybějícími dřevinami 
přirozené druhové skladby, především tedy buku jako hlavní dřeviny. U lužních lesů musí být 
obnova prováděna s dostatečným prosvětlením pro dobrý růst cílových druhů. Při clonné obnově 
smrkových porostů by do čistých náletů měl být uměle vnášen buk, popř. ostatní cílové listnáče 
zejména jako dřeviny zpevňující a meliorační, ale jen autochtonní. Ideálním cílem hospodaření v 
porostech tvořících lokální biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené, to je 
věkově a druhové relativně různorodé – odpovídající přírodě blízkému porostu v daných 
podmínkách. 

Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační 
dřeviny - keře a stromy. 

Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají 
být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu. 

Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových porostech 
podél potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou pouze 
přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem. 

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které 
by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. 
budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo 
jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, mající ve svém důsledku 
ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových 
porostů, zalesnění).  

V ploše nadregionálního biocentra je dále nutné podrobně vymezit lesní části tak, aby bylo 
možné propojit napojené regionální biokoridory na lesní porosty nadregionálního biocentra.  

 
 Průběh ÚSES je zakreslen ve výkresech I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a II.2.a) 

Koordinační výkres. 
 Mezi veřejně prospěšné stavby jsou zahrnuty v souladu se Zásadami územního rozvoje MS 

kraje všechny prvky nadregionálního a regionálního ÚSES. Z prvků lokálního ÚSES jsou mezi 
veřejně prospěšné stavby zahrnuty jen navrhované (dnes chybějící) části ÚSES. 
 
Vymezené prvky ÚSES 

označení 
prvku,funkce, 
funkčnost 

katastrální 
území 

STG  
současný stav 

výměra cílový typ, návrh opatření, 
poznámka 

Nadregionální biokoridor NRBC 92 Oderská niva 

1  
NRBC, část. funkční 
Oderská niva 

Košatka n. 
O. 

2B, BC, C 3-5 
zemědělská krajina 
s rozsáhlými TTP, drobnými 
lesy-listnaté, mokřady, 
rybníky 

(225 ha) škála společenstev 
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Regionální biokoridor RBK 552, propojuje NRBC 92 Oderská niva a RBC 101 

2 
LBC na RBK, 
nefunkční 

Proskovice, 
Stará Ves 
nad O. 

3B4, 3BC45 
smíšený les v údolí 
Jarkovského potoka, dub, 
habr, smrk, modřín ,lípa 

2,3 ha lesní; upravit způsob 
hospodaření ve prospěch 
listnatých – buku a dubu 

3 
RBK, funkční 
 

Proskovice, 
Stará Ves 
nad O. 

3B4, 3BC45 
smíšený les v údolí 
Jarkovského potoka, dub, 
habr, smrk, modřín ,lípa 

670 m lesní; upravit způsob 
hospodaření – podpora buku a 
dubu 

4 
RBK, funkční 

Stará Ves n. 
O., Krmelín 

3AB4 
bukohabrový porost 
s příměsí smrku, modřínu,. 
olše, klenu 

(90 m) lesní; podpořit cílové dřeviny 
dle souboru lesních typů 

5 
LBC na RBK, 
funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3B4, 3BC4,5 
bukohabrový porost 
s příměsí smrku, modřínu,. 
olše, klenu 

4,4 ha lesní; omezit zastoupení 
jehličnanů 

 
Regionální biokoridor RBK 551, propojuje RBC 243 s RBK 552, v části veden po území Brušperku 
6 
RBK, funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3,4B34 
smrkový a smíšený les 

670 m lesní; podpora listnatých dřevin 

7 
LBC na RBK, 
nefunkční 

Stará Ves n. 
O.  

3,4B34 
převážně smrková 
kmenovina 

4,8 ha lesní; změna druhové složení 
podle souboru lesních typů – 
dubová bučina 

8 
RBK nefunkční 

Stará Ves n. 
O.  

3,4B4 
TTP, smrková kmenovina, 
silnice I/58, ochranná pásma 
VN 

470 m lesní; změna druhové složení 
podle souboru lesních typů – 
dubová bučina 

9 
LBC na RBK, 
nefunkční 

Stará Ves n. 
O.  

3-4B4, 3BC4 
smíšený les místy 
s převahou smrku 

4,8 ha lesní; změna druhové složení 
na dubovou bučinu 

10 
RBK, funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4, 3B5 
smíšený les, louka 

380 m lesní; podpora listnáčů – buku a 
dubu 

11 
LBC na RBK, 
funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3B5, 3,4B4 
les pestrého druhového 
složení, louky 

3,2 ha lesní; zalesnění, v lese podpora 
dřevin dubové bučiny 

12 
RBK, neexistující 

Stará Ves n. 
O.  

3B5, 3,4B4 
louky 

160 m lesní; založení lesního 
biokoridoru – dubová bučina 

13 
LBC na RBK, 
částečně existující 

Stará Ves n. 
O.  

3B5, 34B4 
les pestrého druhové složení, 
louky 

4,5 ha lesní; dolesnění, podpora 
listnáčů 

14 
RBK, funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5 
les pestrého druhové složení,  

330 m lesní; podpora listnáčů 

15 
LBC na RBK, 
nefunkční 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5, 3B4 
les smíšená s převahou 
smrku 

4,9 ha lesní; úprava druhové skladby 
výchovou 

16 
RBK, část. existující 

Stará Ves n. 
O.  

3B3, 3B4 
okraj lesního porosty, louky, 
pole 

450 m lesní; dolesnění 

17 
LBC na RBK 

Stará Ves n. 
O., Brušperk 
 

3B4, 3BC4-5 
kvalitní listnatý porost, dub, 
lípa, habr, klen  

(1,1 ha) lesní;  
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18 
RBK, část. existující 

Stará Ves n. 
O., Brušperk 

3B3-4 
pole, okraj lesa smíšený 

(80 m) lesní; zalesnění  

 
Regionální biocentrum RBC 243 U Chabičova 
19 
RBC, nefunkční 

Stará Ves n. 
O., Trnávka 

3B3-4, 3BC4-5 
lesní celek s převahou 
smrkových monokultur, 
v okrajích s listnáči 

71,9 ha lesní; změna druhové skladby 

 
Regionální biokoridor RBK 554 vedený od RBK 551 do RBC 109 ležícímu ve východní části území Brušperku 
20 
RBK, funkční 
 

Stará Ves n. 
O., Brušperk 

3BC4-5, 3B4 
lesy s převahou smrku 

(350 m) lesní;, změna druhové skladby 
výchovou 

 
Regionální biokoridor RBK 545 propojující RBC 243 s NRBC 92 Oderská niva, trasován podél hranice s Petřvaldem 

21 
RBK, funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5, 3B4 
lesy přirozeného druhového 
složení podél Rakovce, 
louky 

560 m lesní; rozšíření porostu 

22 
LBC na RBK, část. 
chybějící 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5, 3B4 
lesní porosty na svahu nad 
Rakovcem, duby, habry, 
olše, jasany; část louka 

3,6 ha lesní; rozšíření lesního porostu 

23 
RBK, funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5, 3B3-4 
lesy přirozeného druhového 
složení podél Rakovce 

280 m lesní 

24 
LBC na RBK, část. 
existující 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5 
břehové porosty s jasany, 
vrbami, olšemi, lípa, louky 

4,0 ha lesní; rozšíření lesního porostu 

25 
RBK, funkční 

Stará Ves n. 
O., Petřvald 
u N. J. 

3BC4-5 
břehové porosty s jasany, 
vrbami, olšemi, lípa, louky 

570 m lesní;  

26 
LBC na RBK, 
chybějící 

Stará Ves n. 
O., Petřvald 
u N. J.  

3BC4-5 
louky, pole, břehové porosty 
s jasany, vrbami, olšemi, 
lípa 

(2,2 ha) lesní; zalesnění 

27 
RBK, část. existující 

Stará Ves n. 
O., Petřvald 
u N. J.  

3BC4-5 
louky, břehové porosty s 
jasany, vrbami, olšemi, lípa 

700 m lesní; zalesnění v části trasy 

28 
LBC na RBK, 
funkční 

Stará Ves n. 
O., Petřvald 
u N. J.  

3BC4-5, 3B4 
břehové porosty s jasany, 
vrbami, olšemi, lípa, 
smíšený les 

(3,0 ha) lesní 

29 
RBK, část. chybějící 

Stará Ves n. 
O., Petřvald 
u N. J.  

3BC4-5 
louky, břehové porosty s 
jasany, vrbami, olšemi, lípa, 
podchází silnici I/58 

390 m lesní; rozšíření lesního porostu 

30 
LBC na RBK, část. 
chybějící 

Stará Ves n. 
O., Petřvald 
u N. J., 
Košatka n. 
O. 

3BC4-5 
břehové porosty a porosty 
v nivě toku s jasany, vrbami, 
olšemi, lípa 

(1,8 ha) lesní 
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39 
RBK, chybějící 

Košatka n. 
O., Petřvald 
u N. J. 

3BC4-5 
pole, remízky 

(280 m) lesní; zalesnění 

40 
LBC na RBK, 
chybějící 

Košatka n. 
O., Petřvald 
u N. J. 

3BC4-5 
pole, remízky 

(2,2 ha) lesní; zalesnění 

41 
RBK, chybějící 

Košatka n. 
O., Petřvald 
u N. J. 

3BC4-5 
pole 

450 m lesní; zalesnění 

42 
LBC na RBK, 
chybějící 

Košatka n. 
O. 

3BC4-5 
pole 

3,0 ha lesní; zalesnění 

43 
RBK, chybějící 

Košatka n. 
O. 

3BC4-5 
pole 

700 m lesní; zalesnění 

 
Regionální biokoridor RBK 543 vedený od NRBC 92 Oderská niva do RBC 196 na území Petřvaldu 
v severní části se větví na vodní – podél toku Lubiny a lesní – mimo zastavěné území 

31 
RBK, část. chybějící 

Stará Ves n. 
O., Petřvald 
u N. J., 
Košatka n. 
O. 

3BC4-5 
břehové porosty a porosty 
v nivě toku s jasany, vrbami, 
olšemi, lípa 

520 m lesní, vodní, část zalesnění 

32 
LBC na RBK, část. 
existující 

Košatka n. 
O. 

3BC4-5 
břehové porosty a porosty 
v nivě toku s jasany, vrbami, 
olšemi, lípa 

4,8 ha lesní; zalesnění 

33a 
RBK, část. existující 

Košatka n. 
O. 

3BC4-5 
louky, břehové porosty 
v nivě toku s jasany, vrbami, 
olšemi, lípa 

330 m lesní; zalesnění 

33b 
RBK, funkční 

Košatka n. 
O. 

3BC4-5 
tok Lubiny s břehovými 
porosty 

690 m vodní 

 
lokální trasa mezi regionálními biokoridory RBK 545 a RBK 551 
34 
LBK, funkční 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5 
lesní porosty podél toku 
Machůvka, pestrá druhová 
skladba, různověké 

1 290 m lesní 

35 
LBC, část. chybějící 

Stará Ves n. 
O.  

3BC4-5, 3B4 
listnatý les s převahou dubu, 
dále habry, kleny, v údolnici 
olše, jasany, vrby; louky 

4,2 ha lesní; rozšíření lesního porostu 

36 
LBK, část. chybějící 

Stará Ves n. 
O.  

3B3, 3B4, 3BC4 
listnaté lesy v údolnici, 
louky, pole 

1 670 m lesní, rozšíření lesního porostu 

37 
LBC, část. existující 
 

Stará Ves n. 
O.  

3B3-4, 3BC4 
listnaté lesy pestrého 
druhového složení, louky, 
pole 

3,1 ha lesní; rozšíření lesního porostu 

38 
LBK, část. chybějící 

Stará Ves n. 
O.  

3B3-4, 3BC4 
louka, pole, listnaté lesy 

1050 m lesní; dolesnění 
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Vysvětlivky k tabulkám: 
– označení (u regionálních a nadregionálních prvků je uvedeno v záhlaví dílčí tabulky číslování 
celorepublikové) 

funkce, funkčnost, název – biogeografický význam, současný stav funkčnosti 
   NRBC nadregionální biocentrum 
   RBC  regionální biocentrum                      RBK  regionální biokoridor 
   LBC  lokální biocentrum                           LBK  lokální biokoridor 

chybějící – vegetační kryt (formace) neodpovídá cílovému typu biokoridoru, např. louky 
v místě lesního BK 
část. chybějících – nefunkční, chybějící porosty v částech plochy 
nefunkční – existující, ale složení porostů neodpovídá stanovišti, např. smrkové lesy na 
stanovištích dubobukových 
funkční – rozsahem i druhovým složením vyhovuje cílům ÚSES 

– STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je 
označena úživnost stanoviště, poslední cifra označuje vlhkostní režim)  
– výměra – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru jen v rámci řešeného území, 
pokud prvek přesahuje i na sousední území je výměra uzavřena v závorkách – nevyjadřuje celou 
plochu nebo délku prvku 
– cílový typ, návrh opatření – potřeba úprav pro funkčnost 
 
 
c)1.6. ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PLOCH S JINÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

 Zdůvodnění se týká pouze ploch, jejichž označení se liší od názvů ploch daných ustanoveními 
§ 4 až § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  
 Je stanovena jedna plocha s rozdílným způsobem využití nevyskytující se vyhlášce: 
- plochy smíšené zastavěného území ZS jsou vymezeny samostatně proto, že uvnitř zastavěného 

území (i intravilánu z roku 1966) se vyskytují relativně rozsáhlé nezastavěné plochy, které jsou 
využívané jako louky nebo jsou porostlé vzrostlou zelení. Přitom tyto plochy nemají charakter 
veřejné zeleně - veřejných prostranství. Funkční náplní by nejvíce odpovídaly plochám smíšeným 
nezastavěného území NS, ke kterým je ale ze zjevného protimluvu v pojmenování (zastavěné x 
nezastavěné) nelze přidat. 

 
 Následující plochy s rozdílným způsobem využití jsou obsaženy ve vyhlášce, ale jejich názvy 
jsou modifikovány nebo upřesněny s ohledem na specifické podmínky obce: 
- plochy občanského vybavení – hřbitov OH jsou vymezeny samostatně kvůli jejich úžeji 

chápaným možnostem využití (až monofunkčnímu využití) oproti plochám OV. Plochy hřbitova 
slouží a budou sloužit pouze účelu pohřbívání. Zařazení těchto ploch do ploch občanského 
vybavení OV by oslabilo vypovídací schopnost územního plánu. 

- plochy specifické - obrana státu XO. Plochy specifické se ve vyhlášce vyskytují, dovětek pouze 
upřesňuje jakému účelu tyto plochy slouží. 
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c)1.7. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  

 „Podmínky“ jsou stanoveny tak, aby byla jejich splněním realizována navrhovaná urbanistická 
koncepce a koncepce uspořádání krajiny. 
Vysvětlení k jednotlivým „podmínkám“. 

 Formulace „pozemky a stavby pro bydlení v bytových domech“ … „v rodinných domech“, 
„pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci“ v sobě zahrnují další stavby jmenované v §21, 
odst.4,5,6,7, vyhl. č.501/2006 Sb. 

 Prostorová regulace ve smyslu objemu staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci je obsažena 
v definici těchto staveb v §2, odst. a) a §2, odst. b), vyhl. č.501/2006 Sb. Proto je v textu 
„podmínek“ znovu neuvádíme. 

 Výška staveb uvedená v Podmínkách prostorového uspořádání ploch VZ a SV je definována 
jako max. dvě (tři) nadzemní podlaží s podkrovím staveb pro rodinné bydlení. Definice vychází 
z předpokladu, že výška výrobních staveb v plochách VZ a SV by neměla přesáhnout výšku 
staveb v okolních plochách s jiným způsobem, zejména staveb obytných. Proto je max. výška 
výrobních staveb definována výškou podlaží rodinných domů (předpoklad cca 3 až 3,5 m na 
jedno podlaží), ačkoli v plochách VZ a SV nejsou stavby pro bydlení přípustné (kromě  bydlení 
pro majitele nebo správce provozoven). 

 Podmínky prostorového uspořádání intenzity využití ploch smíšených obytných jsou stanoveny 
záměrně jako průměrná velikost „hrubé“ plochy – tj. včetně veřejných prostranství, občanského 
vybavení, apod. připadající na 1 RD. Tím může být docílena větší intenzita zastavění v blízkosti 
centra obce a menší intenzita zastavění ve venkovských částech obce. 

 Podmínky pro architektonický vzhled staveb pro bydlení, rodinnou rekreaci …atd. neuvádíme. 
Bude posouzeno v územním řízení (§90, odst. b) stavebního zákona individuálně u každé 
stavby. 

 Podmínky prostorového uspořádání v některých plochách nejsou stanoveny: 
- v plochách technické infrastruktury – T a dopravní infrastruktury – D. Jde o technická a 

dopravní zařízení, kde je objem, umístění a zastavěná plocha dána nutností dodržet 
technologie a technické parametry, 

- v ploše občanského vybavení – hřbitova – OH. V ploše se nepředpokládá stavební činnost. 
Velikost eventuálních staveb bude dána potřebami pohřbívaní nebo církevními potřebami, 

- v ploše specifické-obrany státu – XO. Jde o technická zařízení, jejichž velikost je dána 
vojenskými potřebami. 

 
 
c)1.8. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY 

 Jako veřejně prospěšné stavby byly označeny pouze ty významné stavby, jejichž realizace je 
ve veřejném nebo obecním zájmu. Lokalizace veřejně prospěšných staveb, které jsou zakresleny ve 
stejnojmenném výkresu I.2.f) bude upřesněna v dokumentacích k územnímu a stavebnímu řízení. 
 Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit pouze předkupní 
právo nejsou v územním plánu vymezeny. 
 
 
c)2. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ   
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 Předpokládané důsledky navrhovaného řešení jsou popsány v části III. Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 
  
c)3. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZÁSAHY DO LIMITŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z ŘEŠENÍ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 Limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí jsou 
zakresleny v koordinačním výkresu II.2.a). 
Zakresleny jsou následující limity zobrazitelné v měřítku výkresu 1: 5000: 
- ochranné pásmo silnic I. třídy, 50 m od osy vozovky v extravilánu (zakreslena je i silnice) 
- ochranné pásmo silnic III. třídy, 15 m od osy vozovky v extravilánu (zakreslena je i silnice) 
- ochranná pásma letiště Ostrava - Mošnov 
 - OP s výškovým omezením staveb - OP vzletových a přibližovacích prostorů 
      - OP vnitřní vodorovné plochy 
      - OP kuželové plochy 
      - OP přechodových ploch 
      - OP vnější vodorovné plochy 
 - OP proti nebezpečným a klamavým světlům 
 - OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 
 - OP ornitologické - OP ornitologické vnější 
 - OP světelných zařízení - OP přibližovací světelné soustavy 
 - OP se zákazem laserového záření 
-  ochranné pásmo nadzemních vedení el. energie VN 22 kV, 7 (10)m pro vodiče bez izolace 
- bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, nad DN 100 do DN 300 včetně - 20 m 
- ochranné pásmo podzemního dálkového kabelu - 1,5 m (vyznačena je trasa) 
- ochranné pásmo hlavních zásobovacích řadů pitné vody, do 500 mm vč. 1,5 m, nad 500 mm 

2,5 m (vyznačena je trasa), OOV Podhradí-Krmelín má stanovené och. p. 6 m na obě strany od 
líce potrubí 

- ochranné pásmo 2.stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Nový Darkov 
- ochranné pásmo hydrogeologických vrtů (poloměr 250 m, zakresleny jsou i HG vrty, jako 

nositelé limitu) 
- záplavové území Odry včetně aktivní zóny 
- záplavové území Ondřejnice 
- záplavové území Lubiny 
- chráněná krajinná oblast Poodří včetně rozmezí zón odstupňované ochrany 
- ptačí oblast Natura 2000 CZ0811020 – Poodří (hranice je totožná s CHKO Poodří) 
- evropsky významná lokalita Natura 2000 CZ0814092 – Poodří 
- vodní toky, rybníky a lesy – jako významné krajinné prvky ze zákona. 
- ochranné pásmo pozemků plnících funkci lesa (50m od okraje) 
- nemovité kulturní památky 
- ochranné pásmo hřbitova (och. p. 100 m není vyhlášeno, vyplývá ze zákona o pohřebnictví) 
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- chráněné ložiskové území 14400000 Čs. části hornoslezské pánve vymezené pro ochranu 
ložiska černého uhlí a 22460000 Krmelín vymezené pro ochranu ložiska zemního plynu 

- výhradní ložisko černého uhlí 314390000 Paskov-západ a 314410000 Příbor-sever 
- dobývací prostor pro zemní plyn 40039 Krmelín 
- pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby 
- veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vyplývající ze ZÚR MS kraje -  D77 - 

I/58 Petřvald - Krmelín, nová stavba - jižní tangenta Ostravy, čtyřpruhová směrově dělená silnice 
I. třídy, D78 - I/58 Petřvald, přeložka, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy, územní 
systém ekologické stability - nadregionální biocentrum 92, regionální biocentrum 243, 
regionální biokoridory 543, 544, 545, 551, 552, 554 

- územní rezerva vyplývající ze ZÚR MS kraje - D517 - územní rezerva pro zabezpečení zájmů 
státu vyplývajících z mezinárodních závazků 

- zájmové území Ministerstva obrany - ochranné pásmo leteckých radiových 
zabezpečovacích zařízení (leží v něm celé území obce) 

- zájmové území Ministerstva obrany - ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu 
- zájmové území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby - ochranné pásmo 

komunikačního vedení 
- zájmové území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby - ochranné pásmo 

komunikačního vedení 
 
 Limitem využití území jsou také všechna ochranná pásma vedení technické infrastruktury - 
vodovodů, elektrických kabelových vedení VN, elektrických vedení NN, STL plynovodů, 
telefonních kabelů. Vzhledem k malým rozměrům a malému významu těchto limitů nejsou v 
koordinačním výkresu zakresleny. Z ochranných pásem letiště Ostrava - Mošnov jsou zakresleny 
pouze OP s výškovým omezením staveb. 
 
 Další omezení ve využití území zakreslené v koordinačním výkresu II.2.a) – lokality 
potenciálních svahových deformací, ložisko nevyhrazených nerostů - štěrkopísků 301450000 
Košatka nad Odrou, radioreléové trasy bez vyhlášeného ochranného pásma, památky místního 
významu a historicky hodnotné stavby, lesní společenstva a vzrostlá zeleň mimo pozemky určené k 
plnění funkce lesa, území ekologických rizik - staré zátěže. Omezením je i provedené odvodnění 
pozemků, kvůli přehlednosti koordinačního výkresu jsou meliorované pozemky zakresleny pouze 
do výkresu předpokládaných záborů půdního fondu II.2.c). 
 
 Limity vyplývající z řešení územního plánu jsou ty navržené prvky územního plánu, které 
realizací návrhu územního plánu získají vlastnosti, na které se vztahuje ochrana dle právních 
předpisů a správních rozhodnutí. V území Staré Vsi nad Ondřejnicí to jsou navrhované úseky 
dopravní a technické infrastruktury (viz výkresy I.2.c), I.2.d), I.2.e) a II.2.a)) vč. ochranných pásem 
a navržené vymezení lokálního územního systému ekologické stability, biocenter a biokoridorů (viz 
výkresy I.2.b) a II.2.a)). Ve výkresu II.2.a) jsou zakresleny limity vyplývající z řešení územního 
plánu zobrazitelné v měřítku výkresu 1: 5000 – ochranná pásma silnic III. třídy, a vymezení 
lokálního ÚSES. 
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 Omezením ve využití území vyplývajícím z řešení územního plánu je stanovení 
nezastavitelného území v rozsahu 8 m (6 m) od břehové hrany vodních toků, které musí být 
respektováno všude, kde vodní toky přiléhají k zastavitelným plochám nebo přes ně procházejí. 
Nezastavitelné území není ve výkresech značeno, protože je v měřítku 1: 5000 nezobrazitelné. 
 
 Zásahy do limitů využití území vyplývající z řešení územního plánu 
 Popsány jsou pouze střety s výše jmenovanými limity zakreslenými v koordinačním výkresu. 
Bude třeba je řešit v dalších stupních územně plánovací dokumentace, dokumentaci k územnímu 
řízení. Střety s méně významnými limity – hlavně s trasami a ochrannými pásmy technické 
infrastruktury – nevytváří zásadní překážky, které by znemožňovaly využití ploch k navrženému 
účelu. 
 
 Zastavitelné plochy Z5, Z7, Z9, Z10, Z27, Z28, Z37, Z43, Z47 zasahují do ochranného pásma 
silnic. Stavby na těchto plochách je třeba dohodnout s příslušným dotčeným orgánem státní správy, 
musí respektovat stanovená ochranná pásma dopravní infrastruktury. 
 Celé území obce a tím i všechny zastavitelné plochy a plocha přestavby zasahují do 
ochranných pásem letiště Ostrava-Mošnov. Zřizovat zařízení a provádět činnosti na těchto plochách 
lze jen se souhlasem Úřadu pro civilní letectví. 
 Zastavitelné plochy Z1, Z13, Z14, Z27, Z37, Z44, Z45, Z47 zasahují do ochranného pásma 
nadzemních vedení el. energie VN 22 kV. Stavby na těchto plochách je třeba dohodnout s 
příslušným dotčeným orgánem státní správy, musí respektovat stanovená ochranná pásma technické 
infrastruktury. 
 Přes zastavitelné plochy Z10, Z12, Z47, Z48 prochází přivaděč pitné vody OOV. Stavby na 
těchto plochách je třeba dohodnout s příslušným dotčeným orgánem státní správy, musí respektovat 
stanovená ochranná pásma technické infrastruktury. 
 Zastavitelné plochy Z1, Z4, Z36-Z41, Z46, Z47 zasahují do ochranného pásma 2.stupně 
přírodních léčivých zdrojů. Z jejich polohy uvnitř och. pásma nevyplývají žádná omezení. 
 Zastavitelné plochy Z36, Z47 a plocha přestavby P1 zasahují do záplavového území. Do 
aktivní zóny záplavového území plochy nezasahují. Při umisťování staveb na těchto plochách je 
nutno respektovat podmínky dané rozhodnutím o vyhlášení záplavových území a řídit se pokyny 
příslušného vodohospodářského orgánu státní správy. 
 Zastavitelné plochy Z36, Z37, Z39, Z46 leží uvnitř chráněné krajinné oblasti Poodří. Plocha 
Z46 leží ve II. zóně CHKO, plochy Z36, Z37 a Z39 leží ve IV. zóně CHKO. K využití těchto ploch 
bude třeba souhlas správy CHKO. Všechny plochy ležící uvnitř CHKO Poodří leží zároveň i uvnitř 
ptačí oblasti Natura 2000 Poodří. Zastavitelná plocha Z46 leží zároveň uvnitř evropsky významné 
lokality Natura 2000 Poodří. 
 Přes zastavitelnou plochu Z47 a plochu přestavby P1 procházejí vodní toky. Při umisťování 
staveb je nutno ponechat podél toku nezastavěný pás o min. šířce 6m od břehové hrany. 
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 Celkem 18 zastavitelných ploch Z1, Z6, Z13, Z14, Z21, Z25, Z29-Z35, Z43, Z44, Z46, Z47, Z48 
zasahuje do ochranného pásma lesa nebo leží uvnitř něj. V zastavitelných plochách zasahujících do 
ochranného pásma lesa bude třeba konkrétní umístění pozemku pro stavbu rodinného domu nebo 
jiné stavby (oplocení) vždy dohodnout s příslušným dotčeným orgánem státní správy. Mezi 
oploceným pozemkem RD a okrajem lesního pozemku musí zůstat volný neoplocený prostor. 
 Všechny zastavitelné plochy i plocha přestavby kromě Z41 leží uvnitř nebo zasahují do 
chráněného ložiskového území Čs. části hornoslezské pánve. Podmínky ochrany ložisek černého 
uhlí v CHLÚ vymezuje dokument „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“. Celé území Staré Vsi je v něm zařazeno do zóny 
C2, ve které prakticky žádná omezení výstavby nejsou. Většina území obce je nově posouzena v 
dokumentu Změna podmínek ochrany ložisek černého uhlí ve vymezených částech okresů Karviná, 
Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. Území obce je zařazeno do zóny N - území 
neovlivněné důlní činností. 
 Celkem 33 zastavitelných ploch Z1, Z4-Z7, Z9, Z10, Z12-Z14, Z18-Z35, Z43-Z45, Z47, Z48 a 
plocha přestavby P1 leží uvnitř nebo zasahují do výhradního ložiska černého uhlí Příbor-sever, 
zastavitelné plochy Z1, Z4, Z47 zasahují také do výhradního ložiska černého uhlí Paskov-západ. 
 Celé území obce a tím i všechny zastavitelné plochy a plocha přestavby leží uvnitř ochranného 
pásma leteckých radiových zabezpečovacích zařízení - v zájmovém území Ministerstva obrany. 
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Úseku 
správy nemovité infrastruktury Olomouc: 
- výstavba souvislých kovových překážek 
- výstavba větrných elektráren 
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem 
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 
 Na celém území obce lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy 
Brno, Úseku správy nemovité infrastruktury Olomouc:  
- výstavba a rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem. 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky). 
 Zastavitelné plochy Z13 a Z47 zasahují do ochranného pásma objektu důležitého pro obranu 
státu. V těchto plochách lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO ČR, Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc. 
 Zastavitelné plochy Z12 a Z47 a plocha přestavby P1 zasahují do ochranného pásma 
komunikačního vedení - zájmového území Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby. V těchto 
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plochách lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na 
základě závazného stanoviska MO ČR, Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc. 
 Zastavitelné plochy Z5-Z7, Z36-Z42, Z46, Z47 a plocha přestavby P1 zasahují do ochranného 
pásma komunikačního vedení - zájmového území Ministerstva obrany pro nadzemní stavby. V 
těchto plochách lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO ČR, Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc. 
 
 Křížení navrženého průběhu územního systému ekologické stability s limity využití území. 
 Do nadregionálního biocentra Poodří na území Staré Vsi nad Ondřejnicí zasahuje jednou 
silnice III. třídy, dvě trasy nadzemního vedení VN 22 kV, jednou podzemní dálkový kabel. 
 Regionální biokoridory a biocentra ÚSES ve Staré Vsi nad Ondřejnicí kříží třikrát silnice I. 
třídy (dvakrát stávající, jednou navrženou), čtyřikrát silnice III. třídy, pětkrát hlavní zásobovací řady 
pitné vody, pětkrát nadzemní vedení VN 22 kV, dvakrát podzemní dálkový kabel. 
 Lokální biokoridory a biocentra ÚSES kříží jednou silnici III. třídy, jednou hlavní zásobovací 
řad pitné vody, dvakrát nadzemní vedení VN 22 kV (jedno je navrženo ke zrušení), jednou 
plynovod VTL, jednou podzemní dálkový kabel. 
 
 
d) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ  VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ   
    ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO 
    K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
________________________________________________________________________________ 
 
 Ze zpracovaného vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyplývá, 
že návrh územního plánu je pro obec přijatelný, a že přínos navrženého řešení převáží jeho 
možné negativní dopady. 
 S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (širší antropogenní podmínky) a na přírodní 
podmínky jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území posílení 
hospodářských podmínek a zlepšení podmínek životního prostředí, především v rámci širšího 
regionu – Ostrava a okolní podnikatelské zóny, rozvoj podnikání v obci, posílení obytné funkce při 
minimalizaci dopadů na životní prostředí (zejména vlivů dopravy, vytápění, likvidace odpadních 
vod). 
 Ze "Závěru" Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na 
životní prostředí vyplývá, že "návrh Územního plánu" bude pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí 
přijatelný za následujících podmínek a předpokladů: 
- Správa CHKO Poodří se sídlem ve Studénce vydá souhlasné stanovisko k realizaci záměrů na 

zastavitelných plochách Z36, Z37, Z39 a Z46, navrhovaných uvnitř CHKO Poodří a ptačí oblasti 
NATURA 2000 - Poodří, případně blíže specifikuje možnosti výstavby, omezující podmínky i 
případná kompenzační opatření. 

- Správa CHKO Poodří se sídlem ve Studénce se musí vyjádřit ke koncovému úseku kanalizačního 
sběrače v k.ú. Staré Vsi nad Ondřejnicí, jež má být realizován v prostorách CHKO Poodří. 

- V souvislosti s křížením silnice I/58 s prvky ÚSES v území bude zapotřebí respektovat všechna 
stanoviska a návrhová opatření Agentury pro ochranu přírody a krajiny České republiky - 
středisko Ostrava. 
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- Orgány ochrany zemědělského půdního fondu povolí požadovanou změnu funkčního využití 
území, a to zejména u pozemků s I. třídou ochrany (Z1, Z5, Z12, Z14, Z23, Z24, Z36, Z41, Z42). 

- K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa a kácení v území bude zapotřebí souhlasné 
vyjádření majitele pozemků a povolení příslušných orgánu lesní správy. 

- Účelnost záměru rozšíření silnice I/58 v úseku Příbor - Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou 
silnici a její přeložku do nové trasy v úseku Stará Ves - Ostrava v podobě čtyřpruhu bude možné 
posoudit až po zprovoznění dálnice D1 úseku Lipník nad Bečvou - Ostrava a trasy silnice R 48 v 
úseku Rychaltice Frýdek - Místek a provedených opětovných sčítáních intenzit dopravy na 
stávající komunikaci I/58. 

- V případě vyčlenění půdy ze ZPF i LPF za účelem realizace jednotlivých navržených záměrů je 
nutné, aby vlastní výstavba probíhala dle územně plánovací dokumentace, aby respektovala 
uspořádání ploch v území, limity využití území, možnosti napojení na dopravní i technickou 
infrastrukturu apod., a tím přispěla k bezproblémovému začlenění navrhovaných záměrů do 
okolní krajiny. 

- V případě, že navrhovaná zástavba bude kolidovat s drenážním systémem meliorovaných 
pozemků (Z1, Z9, Z10, Z13, Z37) musí být zajištěno bezpečné odvedení vod z funkční části 
systému. 

- Realizaci záměrů v zastavitelné ploše Z36 jež leží v záplavovém území vodního toku, realizovat 
výhradně se souhlasným stanoviskem správce tohoto vodního toku. 

- Výstavba a následný provoz jednotlivých objektů v území budou mít minimální negativní dopady 
na stávající stav životního prostředí (tzn. bezpečné odvedení dešťových a splaškových vod ze 
zastavěných území, eliminace znečištění způsobeném úkapy motorových kapalin, stabilizace 
území před následky erozí, minimalizace dopadů na okolní ÚSES a významné krajinné prvky, 
vyřešená problematika likvidace odpadů apod.). 

- S předešlým bodem tímto úzce souvisí nutnost dobudování technické infrastruktury obce 
(realizace výstavby veřejné kanalizace s napojením na stávající ČOV v Ostravě a navrhovanou 
ČOV v Košatce nad Odrou atd.) 

- Budou dodrženy imisní limity znečištění ovzduší dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. z 
12. prosince 2006, o sledování a vyhodnocení kvality ovzduší (v platném znění). 

- Budou dodrženy imisní limity hluku v území dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kterým se mění 
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací (v platném 
znění). 

- Výrobní a podnikatelské aktivity směrovat podél silnice I/58, tedy do míst navazujících na 
stávající výrobu a podnikání. Do území navrženého k smíšené výrobní zástavbě (zastavitelné 
plochy Z43, Z44, Z45 a P1) směrovat pouze takové aktivity, které budou mít minimální dopad 
na okolní obytnou zástavbu obce. Upřednostňovat zde především lehkou výrobu, skladování. Na 
plochách smíšeně obytných rozvíjet podmínky pro malé a střední podnikání. 

- Budou akceptována veškerá v SEA posouzení navrhovaná a kompenzační opatření. 
- Bude přihlédnuto k závěrům zpracovaného Natura hodnocení, které je samostatnou přílohou ÚP 

Stará Ves nad Ondřejnicí. 
 
 Ze závěru Dodatku k Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Stará Ves nad 
Ondřejnicí na životní prostředí vyplývá, že pro záměry specifikované v tomto dodatku platí 
dodržování podmínek uvedených v textové části Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Stará 
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Ves nad Ondřejnicí - kap. 7 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 
prostředí. Následně lze všechny výše uvedené záměry považovat za ekologicky přijatelné a 
doporučit je k realizaci v navrhované lokalitě. 
 
 Na základě Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na 
evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Poodří lze konstatovat, že hodnocená koncepce 
nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO v dotčeném území 
koncepce. Níže jsou u vybraných záměrů uvedena doporučení, která minimalizují jejich vliv na PO 
a EVL a činí je tak ve většině případů vzhledem k soustavě Natura 2000 zcela bezkonfliktními. 
Zastavitelná plocha Z36 - Vzhledem k tomu, že plocha přímo sousedí s EVL, je při výstavbě nutné 
dbát na dodržování několika ochranných opatření, zejména vyloučit pojezdy techniky směrem do 
území EVL, udržovat stavební techniku v bezvadném stavu (zamezení úkapů pohonných hmot). 
Navržený most přes Lubinu v Košatce nad Odrou - Při realizaci záměru bude nutné „vykácet 
vzrostlé stromy“ rostoucí na okraji stávající silnice. Toto kácení je nutné minimalizovat. Svah 
silnice doporučujeme osázet náhradní výsadbou. Stromy je před pokácením nutné pečlivě 
prohlédnout odborníkem a pokud bude zjištěna přítomnost páchníka hnědého (Osmoderma 
eremita), je nutné zadat zpracování odborného posudku s doporučením dalšího postupu. 
Během realizace záměru je nutné vyloučit vznik některých situací, např. únik cementového mléka 
nebo zlepšujících chemických látek (urychlovače tuhnutí atp.) do toku. V Lubině je možnost 
výskytu některých předmětů ochrany EVL, které jsou vázány na dobrou kvalitu vody (např. 
velevrub tupý, piskoř pruhovaný). 
Okružní křižovatka v Košatce nad Odrou - Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé 
stromy“ rostoucí na okraji stávající křižovatky. Toto kácení je nutné minimalizovat, zejména 
směrem k EVL. Za vykácené stromy musí být vysázena adekvátní náhradní výsadba. 
Čistírna odpadních vod v Košatce nad Odrou - Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé 
stromy“ rostoucí v místě předpokládaného záměru. Toto kácení je nutné minimalizovat, nebude 
však významného rozsahu. 
Zábor pozemku bude znamenat úbytek nepříliš významného biotopu z hlediska ochrany EVL. 
Jedná se však o lesní porost (plocha cca 400 m2) a jeho likvidace by proto měla být nahrazena 
náhradní výsadbou, a to nejlépe původních dřevin druhově odpovídajícím nárokům prostředí. 
Kontaminace okolí při možné havárii je vedena předpokladem, ze ČOV se nachází na hranici 
aktivní záplavové zóny řeky Odry. Proto havárií rozumíme především zaplavení ČOV a následný 
rozliv odpadních vod do okolí. Pokud by ovšem k povodni takového rozsahu došlo, bude stupeň 
naředění odpadních vod zřejmě takového stupně, že vliv na PO bude minimální. Toto tvrzení 
uvádíme i v souvislosti s kapacitou ČOV, která je poměrně malého rozsahu (400EO). 
Pokud budou vypouštěny vody z ČOV do blízkého rybníčka u Odry, bude zde pravděpodobně 
zvýšena úživnost vody (dočištění vody zejména na N, P). Vhodnost dočišťování vod z ČOV by 
měla být blíže posouzena při projektové přípravě záměru (množství a kvalita vypouštěných vod, 
zoologický průzkum rybníčku, atd.). 
Zastavitelné plochy Z43, Z44, Z45 a plocha přestavby P1 - Situaci týkající se emisí zdraví 
škodlivých látek, které by mohly poškodit předměty ochrany např. v jejich vývoji, nepovažujeme, 
nejen s ohledem na blízkou obytnou zástavbu, za reálnou. Z hlediska výroby se jedná zejména o 
tzv. perzistentní organické polutanty (POPs)22. Poněvadž výše uvedené plochy přímo sousedí s 
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obytnou zástavbou, je nezbytné, aby činnosti zde vykonávané splňovaly příslušné hygienické 
limity, proto je možné téměř s jistotou vyloučit významné vlivy těchto látek na předměty ochrany 
PO Poodří. Pro záměry, u nichž by podobné riziko hrozilo, bude nutno ještě před jejich schválením 
zpracovat rozptylovou studii, na jejímž základě bude uvedená situace vyhodnocena a případně bude 
nutno přijmout dodatečná opatření, která uvedený vliv eliminují. 
Vliv „změny imisní situace“ – jak již bylo uvedeno, v případě specifických záměrů nelze zcela 
vyloučit významnější změnu imisní situace v širším okolí. Pro záměry, u nichž by podobné riziko 
hrozilo, bude nutno ještě před jejich schválením zpracovat rozptylovou studii, na jejímž základě 
bude uvedená situace vyhodnocena a případně bude nutno přijmout dodatečná opatření, která 
uvedený vliv eliminují. 
 
 
e)  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ  

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 
LESA 

________________________________________________________________________________ 
 
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen vyhodnocení záborů půdy) je zpracováno podle 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 231/1999 
Sb.,vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského 
půdního fondu, Metodického pokynu MŽP ČR (č.j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu ze dne 1.10. 1996 s účinností od 1.1. 1997 a zákona č.289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Vyhodnocení záboru půdy slouží 
orgánům ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení předpokládaného záboru zemědělské 
půdy v jednotlivých lokalitách navržených k výstavbě.  
 Vyhodnocení záborů půdy je dokumentováno v odůvodnění územního plánu následující 
textovou částí s tabulkovou přílohou a ve výkresu II.2.c). V celém řešeném území byly zakresleny 
hranice a kódy bonitních půdně ekologických jednotek a odvodněné pozemky. Návrh je 
vyhodnocen podle hranic bonitně půdních ekologických jednotek platných od 1.1.1999 a jednotlivé 
BPEJ jsou zařazeny do tříd ochrany zemědělské půdy I. až V. 

 
e)1.  KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 
 Bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) jsou charakterizovány pětimístným číselným 
kódem. První číslice kódu vyjadřuje klimatický region - území s přibližně shodnými klimatickými 
podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Druhá a třetí číslice kódu vyjadřuje hlavní 
půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány 
genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm 
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením. 
Čtvrtou číslicí kódu je vyjádřeno utváření povrchu zemědělského pozemku - sklonitost a expozice 
ke světovým stranám. Pátou číslicí kódu je vyjádřena skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu 
štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy. 
 

Stará Ves nad Ondřejnicí je zařazena do klimatického regionu 6 - mírně teplý (až teplý, vlhký). 
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Charakteristika hlavních půdních jednotek, které se vyskytují v řešeném území: 

24 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných  
svahovin karbonátosilikátových  hornin -  flyše a kulmských  břidlic, středně těžké až  těžké, až 
středně skeletovité, se střední vododržností  

43 – Hnědozemě  luvické,  luvizemě  oglejené  na  sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, ve  spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení  

47 – Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k 
dočasnému zamokření  

56 – Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě modální na 
nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké, zpravidla bez 
skeletu, vláhově příznivé  

58 – Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo 
středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé  

59 – Fluvizemě glejové na nivních  uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové poměry 
nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu  

71 – Gleje fluvické, fluvizemě glejové, při terasových částech širokých niv, středně těžké až velmi 
těžké, výrazně vlhčí při terasových částech úzkých niv  

 
 Jednotlivé BPEJ jsou zařazeny podle kvality do tříd ochrany zemědělské půdy. Třída ochrany 
I. označuje nejkvalitnější půdy, třída ochrany V. nejméně kvalitní půdy.  
 

Na území obce převažují zemědělské pozemky – cca 73 %, z nich je orné půdy téměř 67 % - 
více než 900 ha. Orná půda je zastoupena ve všech částech obce rovnoměrně, trvalé travní porosty – 
které představují asi 28 % zemědělských pozemků – se vyskytují převážně v katastrálním území 
Košatka nad Odrou. Lesní pozemky tvoří téměř 16 % plochy obce. Nejvíce lesů je v katastrálním 
území Staré Vsi nad Ondřejnicí a to převážně v jižní části a kolem východní hranice katastru. 

V katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí převažuje hlavní půdní jednotka (43), 
vyskytuje se ve všech částech kromě centrální části území, kde se nachází podél toku řeky 
Ondřejnice HPJ (58). Dále se zde nacházejí už méně časté HPJ – (24) v jižní části území, (47) 
v jihovýchodní a východní části, (71) podél potoku Rakovec v jihozápadní části území. 

Převažují třídy ochrany I. a II., třída III. představuje menší část pozemků převážně na východě 
území, třídy IV a V jsou zastoupeny minimálně. 

Odvodněné pozemky jsou převážně v severní části území na východ od zastavěného území a 
menší odvodněné pozemky se dále nacházejí v jižní a západní části území. 

V katastrálním území Košatky nad Odrou převažují zemědělské pozemky. Převládá zde 
hlavní půdní jednotka (58) - podél vodních toků Odry, Ondřejnice a částečně i Lubiny. Dále je zde 
významně zastoupena (59). V centrální části území se vyskytuje hlavní půdní jednotka (56), 
na západě (43). 

V území převládají třídy ochrany II. a III., I. třída ochrany se vyskytuje v menších plochách  
v centrální a západní části území. Třídy IV a V se zde vůbec nenacházejí.  
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Odvodněné pozemky jsou mezi řekami Lubinou a Ondřejnicí a Lubinou a Odrou v západní 
části katastru. 

 
 

e)2.  ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - NÁVRH, PŘESTAVBA 
Zábor půdy pro navržené plochy a stavby činí 66,16 ha. Zábory půdy v rámci územního 

plánu jsou určeny pro bydlení (SB), výrobu (SV), dopravní infrastrukturu (D), pro technickou 
infrastrukturu (T) a pro vodní hospodářství (W). 

V územním plánu je navržena jedna plocha přestavby - P1 o rozloze 3,68 ha. Tato plocha je 
již zastavěna, je navržena změna funkčního využití na výrobu (SV). 

Celkový zábor půdy v návrhovém období činí 69,84 ha, z toho zemědělské pozemky tvoří 
cca 90 % = 62,80 ha, z nich je 45,83 ha orné půdy, tj. 73 %. Předpokládá se zábor 22,09 ha 
odvodněných zemědělských pozemků.  

 

Zábor půdy podle funkčního členění ploch: 
funkční členění zábor půdy celkem z toho zemědělské půdy z ní orné půdy 

ha % ha  % ha  %  
bydlení 47,15 67,51 45,76 97,05 33,50 73,21 

výroba 5,81 8,32 1,96 33,73 - - 

technická infrastruktura 0,38 0,54 0,34 89,47 - - 

dopravní infrastruktura 16,31 23,35 14,56 89,27 12,33 84,68 

vodní hospodářství 0,19 0,27 0,18 94,74 - - 

návrh celkem 69,84 100,00 62,80 89,92 45,83 73,37 

 

 

e)3.  ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - ÚZEMNÍ REZERVY 
Realizací územních rezerv dojde k záboru půdy, který činí celkem 3,34 ha, z toho zemědělské 

pozemky tvoří 100% = 3,34 ha, z nich je 1,58 ha orné půdy. Zemědělské odvodněné pozemky činí 
1,20 ha. Lesní pozemky se pro územní rezervy nezabírají. 

Zábory půdy pro územní rezervy jsou v rámci územního plánu určeny pro bydlení (SB). 
 Zábory půdy pro územní rezervu D517 - pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z 
mezinárodních závazků - vodní cestu D-O-L - nejsou vyčísleny. Vymezený koridor územní rezervy 
o šířce 50 m je pouze schematický, její realizace je stále řešena v rámci mezinárodních dohod. 

 
 

e)4. POSOUZENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ 

Navržené plochy pro územní rozvoj obce jsou umístěny uvnitř zastavěného území nebo na něj 
navazují. Záborem nedojde k narušení organizace zemědělského půdního fondu.   

Největší rozsah navržených ploch je určen pro bydlení, jde většinou o parcely menších výměr 
různých kultur, nejčastěji však jde o ornou půdu.  
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Největší navrhovanou plochou je 1-SB s rozlohou 17,84 ha, většinu tvoří orná půda. Tato 
plocha je nejdůležitější rozvojovou plochou obce. Z mnoha hledisek je nejvhodnější k rozvoji 
bydlení - je zde dobrá dopravní obsluha, napojení na sítě technické infrastruktury, v blízkosti je 
centrum obce, pozemky mají výhodný sklon a orientaci, navazují na stávající plochy bydlení atd. 
Zástavba této plochy už byla řešena několika urbanistickými studiemi a je zde také největší zájem 
občanů o výstavbu. Zemědělské pozemky v této navržené ploše náleží do třídy ochrany I a II, tyto 
třídy však převažují v celé obci, proto se při rozvoji obce nelze vyhnout záboru těchto kvalitních 
půd.  

Další navrhovanou plochou s větší rozlohou je 47-D - plocha pro přeložku silnice I/58. Pro 
realizaci přeložky je v územním plánu navržena zastavitelná plocha Z47. Vymezení plochy Z47 
bylo dohodnuto s ŘSD a v nezastavěném území respektuje koridor o celkové šířce 600 m stanovený 
pro tuto stavbu v ZÚR MSK, protože trasa přeložky ani její napojení na stávající silniční síť zatím 
není územně stabilizováno. V záborech půdy ale není vyhodnocena celá zastavitelná plocha, pouze 
její část stanovená odborným odhadem vycházejícím z nejaktuálnější zpracované studie přeložky 
silnice I/58. Část plochy vyhodnocená v záborech odpovídá přesněji pravděpodobným záborům 
nutným k realizaci přeložky, než kdyby byla vyhodnocena celá zastavitelná plocha. Celková 
výměra této plochy je 15,03 ha, z toho je 13,55 ha zemědělských pozemků, většinu tvoří orná půda.  

Část plochy 14-SB podél ulice Záhumení je přirozeně vhodná k zástavbě, doplňuje stávající 
zástavbu podél této komunikace. Část plochy vzdálenější od ulice a zabíhající do lánu orné půdy 
byla do územního plánu zařazena na základě konkrétních požadavků občanů a už v ní započala 
výstavba.  

Kvalita zabíraných pozemků je různá, výrazně však převažují pozemky třídy ochrany I = 50% 
a II = 49%. 

 
 

e)5. ZATRAVNĚNÍ 
 V územním plánu jsou navrženy plochy k zatravnění. Jedná se o změnu z druhu pozemku orná 
půda na trvalé travní porosty. Celkem se předpokládá změna druhů pozemků u 11,44 ha orné 
půdy, z toho je 4,28 ha odvodněných. Tyto výměry ploch na změnu druhů pozemků nejsou 
započteny do celkového záboru půdy. 
 Navrhované zatravnění bude sloužit především jako ochrana zástavby před splachy z polí, 
funguje jako infiltrační zelené pásy, omezuje půdní erozi a ve svém důsledku má příznivý dopad na 
udržení ekologické stability krajiny. Předpokládá se normální hospodaření na takto získaných 
trvalých travních porostech, tj. pomocí mechanizace. V plochách zatravnění v blízkosti zastavitelné 
plochy Z1 se předpokládá i výsadba stromů - vzrostlé zeleně. 
  
 
e)6. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 Plochy potřebné pro založení chybějících částí biokoridorů a biocenter byly vyhodnoceny 
samostatně. Jde vždy o změnu druhu pozemku na lesní pozemky. Pro potřeby ÚSES se celkem 
předpokládá zábor 27,08 ha, všechny pozemky jsou zemědělské, z nich je 19,80 ha orné půdy a 
7,28 ha  trvalých travních porostů. 5,22 ha zemědělských pozemků je odvodněno. 
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 V grafické části jsou zakresleny pouze ty části ÚSES, u kterých dojde ke změně druhu 
pozemku, zbývající části vymezeného ÚSES jsou již dnes lesní pozemky nebo lesní společenstva 
(nálety) na trvalých travních porostech nebo v ostatních plochách. 
  
 

e)7. ZÁBOR LESNÍCH POZEMKŮ 
 V územním plánu je navržen zábor pozemků určených k plnění funkce lesa v plochách 46-T a  
47-D. Plocha 46-T je určena k výstavbě ČOV a její lokalizace vychází z terénních důvodů. Zábor 
lesa u ní činí 0,01 ha. U plochy 47-T jde o část přeložky silnice I/58, u níž dojde k záboru 0,59 ha 
lesa. Lesní pozemky u této přeložky budou zabírány v úzkém pruhu v západní části obce a na 
severovýchodě u hranic obce s Ostravou (k.ú. Stará Bělá), kde je přeložka vedena v nejužší části 
lesa. Zábor lesa je minimalizován pouze na těleso komunikace a potřebný násyp. 

Tab.1 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch - návrh, přestavba 

Funkční 
členění 

Plocha 
číslo 

Celková 
výměra 

půdy v ha 

Z toho půda 
Z celkového odnětí zemědělské 

půdy v ha 

Nezemědělská  Lesní Zemědělská 

ha ha S ha 
 

Orná Zahrady 
Trvalé 
travní 

porosty 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SB 1 17,84 - - 17,84 17,06 - 0,78 

4 0,60 - - 0,60 0,60 - - 

5 0,67 - - 0,67 0,67 - - 

6 0,17 - - 0,17 - 0,05 0,12 

7 0,58 - - 0,58 - - 0,58 

9 0,61 - - 0,61 0,61 - - 

10 0,58 - - 0,58 0,38 - 0,20 

12 1,77 0,17 - 1,60 1,60 - - 

13 5,85 1,17 - 4,68 1,92 0,15 2,61 

14 1,76 - - 1,76 1,76 - - 

18 2,15 0,02 - 2,13 1,06 - 1,07 

19 0,25 - - 0,25 - 0,25 - 

20 0,35 0,03 - 0,32 0,18 - 0,14 

21 3,61 - - 3,61 3,45 - 0,16 

22 0,13 - - 0,13 0,13 - - 

23 0,53 - - 0,53 0,16 0,28 0,09 

24 0,17 - - 0,17 - - 0,17 

25 0,11 - - 0,11 - - 0,11 

26 0,58 - - 0,58 0,50 - 0,08 

27 0,74 - - 0,74 - - 0,74 

28 0,28 - - 0,28 - - 0,28 

29 0,84 - - 0,84 - - 0,84 
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Funkční 
členění 

Plocha 
číslo 

Celková 
výměra 

půdy v ha 

Z toho půda 
Z celkového odnětí zemědělské 

půdy v ha 

Nezemědělská  Lesní Zemědělská 

ha ha S ha 
 

Orná Zahrady 
Trvalé 
travní 

porosty 
 

30 0,21 - - 0,21 - - 0,21 

31 0,18 - - 0,18 - - 0,18 

32 0,52 - - 0,52 - - 0,52 

33 0,59 - - 0,59 - - 0,59 

34 0,46 - - 0,46 0,23 - 0,23 

35 1,27 - - 1,27 - 0,44 0,83 

36 0,27 - - 0,27 0,27 - - 

37 0,47 - - 0,47 0,47 - - 

38 0,13 - - 0,13 - - 0,13 

39 0,21 - - 0,21 - 0,21 - 

40 0,69 - - 0,69 0,69 - - 

41 0,22 - - 0,22 - 0,22 - 

42 1,76 - - 1,76 1,76 - - 
SB - 47,15 1,39 - 45,76 33,50 1,60 10,66 

SV 43 0,79 - - 0,79 - - 0,79 

44 0,94 0,03 - 0,91 - - 0,91 

45 0,40 0,14 - 0,26 - - 0,26 

 SV - 5,81 3,85 - 1,96 - - 1,96 

T 46 0,04 0,03 0,01 - - - - 

48 0,34 - - 0,34 - - 0,34 
 T - 0,38 0,03 0,01 0,34 - - 0,34 

D 47 15,03 0,89 0,59 13,55 11,89 0,03 1,63 

49 0,23 0,11 - 0,12 0,06 0,06 - 

50 0,52 0,08 - 0,44 - - 0,44 

51 0,14 0,08 - 0,06 - 0,01 0,05 

 D - 16,31 1,16 0,59 14,56 12,33 0,10 2,13 

 W 53 0,19 0,01 - 0,18 - 0,01 0,17 

Návrh  69,84 6,44 0,60 62,80 45,83 1,71 15,26 

 

Tab.2 Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch – územní rezervy 

Funkční 
členění 

Plocha 
číslo 

Celková 
výměra 

půdy v ha 
Z toho půda 

Z celkového odnětí zemědělské 
půdy v ha 
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Nezemědělská  Lesní Zemědělská 

ha ha  ha  

Orná Zahrady 
Trvalé 
travní 

porosty 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SB R3 1,58 - - 1,58 1,58 - - 

SB R4 1,76 - - 1,76 - - 1,76 

Rezervy  3,34 - - 3,34 1,58 - 1,76 

 

Tab.3  Předpokládané odnětí půdy ze ZPF - návrh, přestavba 

Katastrální 
území Plocha číslo 

Funkční 
členění 

Odnětí 
zemědělské 
půdy  v ha 

Kultura Kód BPEJ 
Třída 

ochrany 

Investiční 
zásahy do 
půdy v ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Stará Ves nad 
Ondřejnicí 

1 SB 12,50 2 6.43.00 I 11,78 

4,56 2 6.43.10 II 0,37 

0,78 7 6.43.10 II 0,78 
 1 SB 17,84 - - - 12,93 

 4 SB 0,60 2 6.43.00 I - 

 5 SB 0,67 2 6.43.10 II - 

6 SB 0,12 7 6.43.10 II - 

0,05 5 6.43.10 II - 
 6 SB 0,17 - - - - 

 7 SB 0,58 7 6.43.10 II - 

 9 SB 0,61 2 6.43.10 II 0,61 

10 SB 0,38 2 6.43.10 II 0,38 

0,20 7 6.43.10 II 0,20 
 10 SB 0,58 - - - 0,58 

 12 SB 1,60 2 6.43.00 I - 

13 SB 0,15 5 6.43.00 I 0,15 

1,10 7 6.43.00 I 1,10 

1,51 7 6.43.10 II 1,50 

1,59 2 6.43.00 I - 

 13 SB 4,68 - - - 2,75 

 14 SB 1,76 2 6.43.10 II 0,12 

18 SB 0,85 7 6.58.00 II - 

0,22 7 6.43.10 II - 

1,06 2 6.43.10 II - 
 18 SB 2,13 - - - - 

 19 SB 0,25 5 6.43.10 II - 

20 SB 0,18 2 6.43.10 II - 
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0,14 7 6.43.10 II - 
 20 SB 0,32 - - - - 

21 SB 3,45 2 6.43.10 II - 

0,16 7 6.43.10 II - 
 21 SB 3,61 - - - - 

22 SB 0,13 2 6.43.10 II - 

23 SB 0,16 2 6.43.00 I - 

0,09 7 6.43.00 I - 

0,28 5 6.43.00 I - 
 23 SB 0,53 - - - - 

 24 SB 0,17 7 6.43.10 II - 

 25 SB 0,11 7 6.43.10 II - 

26 SB 0,50 2 6.43.10 II - 

0,08 7 6.43.10 II - 
 26 SB 0,58 - - - - 

 27 SB 0,74 7 6.43.10 II - 

 28 SB 0,28 7 6.58.00 II - 

 29 SB 0,84 7 6.43.00 I - 

 30 SB 0,21 7 6.43.00 I - 

 31 SB 0,18 7 6.43.00 I - 

32 SB 0,12 7 6.47.52 IV - 

0,40 7 6.43.10 II - 
 32 SB 0,52 - - - - 

 33 SB 0,59 7 6.43.10 II - 

34 SB 0,23 7 6.43.10 II - 

0,23 2 6.43.10 II - 
 34 SB 0,46 - - - - 

35 SB 0,44 5 6.43.10 II - 

0,83 7 6.43.10 II - 
 35 SB 1,27 - - - - 

 43 SV 0,79 7 6.43.10 II - 

 44 SV 0,91 7 6.43.10 II - 

 45 SV 0,26 7 6.58.00 II - 

47 D 0,69 7 6.43.00 I - 

0,95 7 6.43.10 II 0,17 

0,03 5 6.58.00 II - 

9,90 2 6.43.00 I 2,98 

2,87 2 6.43.10 II 1,31 

 47 D 13,55 - - - 4,53 
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48 T 0,26 7 6.47.42 IV - 

0,08 7 6.71.01 V - 
 48 T 0,34 - - - - 

50 D 0,08 7 6.43.10 II - 

0,13 7 6.58.00 II - 

0,23 7 6.43.00 I - 
 50 D 0,44 - - - - 

51 D 0,05 7 6.58.00 II - 

0,01 5 6.58.00 II - 
 51 D 0,06 - - - - 

52 D 0,38 2 6.43.00 I 0,11 

0,01 7 6.43.00 I - 
 52 D 0,39 - - - 0,11 

53 W 0,17 7 6.58.00 II - 

0,01 5 6.58.00 II - 
 53 W 0,18 - - - - 


 Stará Ves nad Ondřejnicí 58,93 - - - 21,62 

 

Katastrální 
území 

Plocha číslo Funkční 
členění 

Odnětí 
zemědělské 
půdy   v ha 

Kultura Kód BPEJ Třída 
ochrany 

Investiční 
zásahy do 
půdy v ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Košatka nad 
Odrou 

 36 SB 0,27 2 6.56.00 I - 

 37 SB 0,47 2 6.59.00 III 0,47 

 38 SB 0,13 7 6.58.00 II - 

 39 SB 0,21 5 6.58.00 II - 

 40 SB 0,69 2 6.47.00 II - 

 41 SB 0,22 5 6.43.00 I - 

 42 SB 1,76 2 6.43.00 I - 

49 D 0,06 2 6.56.00 I - 

0,05 5 6.59.00 III  

S Košatka nad Odrou  3,87 - - - 0,47 

 

 Návrh - 62,80 - - - 22,09 

 

Tab.4  Předpokládané odnětí půdy ze ZPF – územní rezervy 

Katastrální 
území 

Plocha číslo Funkční 
členění 

Odnětí 
zemědělské 

Kultura Kód BPEJ Třída 
ochrany 

Investiční 
zásahy do 
půdy v ha 
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půdy   v ha 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Stará Ves nad 
Ondřejnicí 

R3 SB 1,57 2 6.43.10 II 0,60 

0,01 2 6.43.00 I - 
 R3 SB 1,58 - - - 0,60 

 R4 SB 1,76 7 6.43.10 II - 
 

        

 Rezervy - 3,34 - - - 1,20 

 

Vysvětlivky k tabulkám:  
  

2 = orná půda 
5 = zahrady 
7 = trvalé travní porosty 
 
SB = plochy smíšené obytné 
SV  =  plochy smíšené výrobní 
D = plochy dopravní infrastruktury 
T = plochy technické infrastruktury 
W = plochy vodní a vodohospodářské 

62 



63 

II.2.GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
________________________________________________________________________________ 
 
Grafická část odůvodnění územního plánu je zhotovena v souladu s přílohou přílohou č.7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb. a obsahuje: 

a) Koordinační výkres 1:5 000, který zahrnuje navržené řešení, neměněný současný stav 
a důležitá omezení v území, zejména limity využití území vyplývající z právních předpisů 
a správních rozhodnutí a z řešení územního plánu. 

b) Výkres širších vztahů 1:100 000 dokumentuje vazby na území sousedních obcí. 
Podkladem je výkres A.2: Plochy a koridory nadmístního významu, ÚSES a územní 
rezervy Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 graficky znázorňuje druh a 
kvalitu pozemků, které budou realizací návrhů územního plánu odňaty z půdního fondu. 









Část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem 
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1.  POSTUP PŘI POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ 

 
O pořízení Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí rozhodlo Zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí na 
svém 4. zasedání ( bod 8/040207), které se konalo dne 12.2.2007.  
Dne 20.2.2007 obdržel Útvar hlavního architekta žádost o pořízení územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 
Reakcí na žádost o pořízení územního plánu bylo doporučení ÚHA objednat si zpracování průzkumů a rozborů. 
Průzkumy a rozbory byly dokončeny ke dni 1.10.2007. Zadání bylo projednáno v termínu od 17.12.2007 do 
15.1.2008 a bylo schváleno na 9. zasedání Zastupitelstva obce  Stará Ves nad Ondřejnicí dne 17.3.2008 pod č. 
usnesení 11/090308. 
Na základě projednaného a upraveného zadání zpracoval projektant návrh Územního plánu obce Stará Ves nad 
Ondřejnicí. Spolu s vyhodnocením vlivů na životní prostředí a vyhodnocením vlivů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území byl návrh předán dne 21.11.2008 pořizovateli k projednání. Společné jednání s dotčenými 
orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi bylo svoláno na 29.1.2009. V následujících 30-ti dnech obdržel 
Útvar hlavního architekta stanoviska dotčených orgánů a žádost o prodloužení lhůty pro stanovisko k návrhu ÚP 
Stará Ves nad Ondřejnicí od Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MSK, a to o 30 dnů. 
Po vyhodnocení obdržených stanovisek byl pan starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí informován, že návrh 
územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí vyžaduje úpravu. 
Na základě stanoviska Správy CHKO Poodří bylo svoláno dohodovací jednání s tímto orgánem na den 7.7.2009, na 
kterém byly dohodnuty požadavky Správy CHKO Poodří.  
 Dne 2.11. 2009 byl obci Stará Ves nad Ondřejnicí zaslán pokyn k úpravě návrhu Územního plánu Stará Ves nad 
Ondřejnicí na základě výsledků jeho projednání s dotčenými orgány a výsledku dohodovacího jednání. 
 Upravený návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byl předán dne 18.2.2010 Útvaru hlavního architekta 
k dalšímu pořizování. K upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí bylo svoláno dne 12.3.2010 jednání 
dotčených orgánů a obce, na kterém bylo dohodnuto, že návrh bude ještě upraven dle požadavku Povodí Odry, a.s. a 
Vojenské ubytovací a stavební správy Brno- MO. 
 Dne 2.4.2010 byl odeslán dopis dotčeným orgánům s přílohou znovu upraveného návrhu s prosbou o prověření, zda 
je zpracovaný a upravený návrh ÚP i nadále v souladu s legislativou a zda i nadále respektuje uplatněná stanoviska. 
Dne 21.4.2010 obdržel ÚHA MMO nesouhlasné stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MSK. 
Toto stanovisko bylo na základě dohodovacího jednání dne 3.6.2010, na kterém bylo dohodnuto zmenšení a úprava  
zastavitelných ploch a bylo uloženo projektantovi opravit původní návrh. Po úpravě bylo dne 15.11.2010  oznámeno 
konání opakovaného společného jednání o návrhu změny ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí.  
Na základě změny nadřazené územně plánovací dokumentace a změn v území během pořizování ÚP Stará Ves nad 
Ondřejnicí se rozhodlo zastupitelstvo obce Stará Ves nad Ondřejnicí aktualizovat návrh nového Územního plánu 
obce Stará Ves nad Ondřejnicí a 6.6.2011 takto přepracovaný návrh předložilo Útvaru hlavního architekta k dalšímu 
projednávání. K takto aktualizovanému návrhu územního plánu bylo svoláno společné jednání dne 26.7.2011. Na 
základě nesouhlasného stanoviska Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR bylo svoláno na den 
10.10.2011 dohodovací jednání, na kterém došlo ke shodě. Dne 5.9.2011 byl předán ÚHA upravený návrh ÚP Stará 
Ves nad Ondřejnicí po projednání s dotčenými orgány. Takto upravený ÚP byl zaslán dne 12.1.2012 na KÚ MSK se 
žádostí o posouzení návrhu  Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí krajským úřadem. Stanovisko KÚ bylo 
obdrženo dne 6.2.2012 s konstatováním, že krajský úřad shledal nedostatky z hlediska zajištění koordinace 
využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a se 
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. a žádá o odstranění těchto nedostatků. Po zapracování 
připomínek  projektantem do návrhu ÚP bylo požádáno dne 1. 3. 2012 o znovuposouzení návrhu Územního plánu 
Stará Ves nad Ondřejnicí krajským úřadem. Dne 22.3.2012 obdržel Útvar hlavního architekta MMO potvrzení 
krajského úřadu o odstranění nedostatků v návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Po zpracování 
opatření obecné povahy pořizovatelem bylo oznámeno veřejnou vyhláškou konání veřejného projednávání ÚP Stará 
Ves nad Ondřejnicí na den 18.6.2012. 
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 

                 

2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí se nachází z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky 2008 v rozvojové 
oblasti Ostrava (OB2). Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy. Pro rozvojové 
oblasti jsou tímto dokumentem stanoveny podmínky a úkoly pro územní plánování na str.1 a 2 Odůvodnění ÚP 
Stará Ves nad Ondřejnicí (textová část). 
 
2.2 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem 

  V průběhu pořizování  ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje Zásady 
územního    rozvoje (dále jen ZÚR MSK), které nabyly účinnosti dne 4.2.2011. Vydáním ZÚR MSK pozbyl Územní 
plán velkého územního celku okresu Ostrava platnost, a to vyvolalo úpravu návrhu Územního plánu Stará Ves nad 
Ondřejnicí  a opakování společného jednání. 

Projektant do návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí zapracoval všechny  záměry viz  str. 2 a 3 
Odůvodnění Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, plochy a koridory, dále vyhodnotil a zapracoval úkoly pro 
územní plánování, které stanovují ZÚR MSK pro rozvojovou oblast OB2. 
 
2.3 Shrnutí 
Po posouzení návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí pořizovatel konstatuje, že dokumentace je v souladu 
s Politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem. 
 
 
 3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT A 
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ. 
 

Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, plochy pro veřejně 
prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. Cílem 
je vymezit v území nové plochy určené pro výstavbu s ohledem na udržitelný rozvoj území, který spočívá ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel. Návrhem Územního plánu Staré Vsi nad Ondřejnicí jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení životního 
prostředí, a to zejména návrhem vybudování gravitační  splaškové kanalizace v Košatce a v části Nový Svět; pro 
zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky umožňující novou výstavbu 
rodinných domů. 
Lze konstatovat, že dokumentace svým řešením zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území. 
Původní urbanistická struktura zástavby se nejlépe dochovala v okolí kostela sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi a na 
několika místech podél silnic III/4804 a III/4805 v Košatce (viz koordinační výkres). Kulturní hodnotou je 
dochovaný způsob zastavění obce. 
V obci se nacházejí nemovité kulturní památky, a to 
 32377/8-715 zámek č.p.1 s areálem parku, 
 18373/8-716 kostel sv. Jana Křtitele, 
 27692/8-716 fara. 
 Navržená úprava silnice III/4804 včetně nového mostu přes Lubinu v Košatce může zasáhnot do místa, kde 
v současnosti stojí pískovcový kříž, pak bude nutné jeho přesunutí do jiné volné plochy veřejného prostranství.  
V obci Stará Ves nad Ondřejnicí se dochovalo několik zajímavých historicky hodnotných staveb a prvků drobné 

architektury místního významu- kapliček, křížů, památníků, tyto jsou územním plánem respektovány.  
 
Návrh územního plánu vymezuje nové plochy s předpokládaným záborem půdy o rozloze 69,50 ha, z toho je 62,46 
ha zemědělských pozemků a 0,60 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. Z hlediska ochrany nezastavěného 
území byly pro návrhy ploch potřebných pro územní rozvoj obce využity volné proluky uvnitř hranic současně 
zastavěných území. Další návrhové plochy navazují na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním. 
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4.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
Pořizovatel posoudil návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  z pohledu jeho souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Po vyhodnocení pořizovatel konstatuje, že návrh 
Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  je pořízen a zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
5.VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – SOULAD SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘ. 
 S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
 
Návrh územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byl projednán podle § 50 stavebního zákona s dotčenými orgány, 
krajem a sousedními obcemi v rámci společného jednání. Obdržená stanoviska byla vyhodnocena a požadavky z 
nich vyplývající byly zapracovány do návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  (jejich vyhodnocení je 
součástí tohoto bodu odůvodnění v části a)). Jelikož se jednalo o podstatné úpravy, a do této fáze projednávání 
zasáhla i úprava návrhu vyvolaná vydáním Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, bylo nutné návrh 
Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí opakovaně projednat s dotčenými orgány. V rámci druhého společného 
projednávání byla obdržená nová stanoviska, která byla opět vyhodnocena a zapracována 
do návrhu tak, aby byl v souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů (stanoviska z opakovaného společného 
jednání jsou součástí tohoto bodu odůvodnění v části b)). 
Následně byla dokumentace předložena Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, aby posoudil návrh územního 
plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší vztahy, soulad s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Stanoviska jsou  součástí tohoto bodu 
odůvodnění (viz dále). 
Pořizovatel konstatuje, že návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  je v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů. 
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Stanoviska dotčených orgánů  a správců sítí obdržena v rámci řádného společného projednání 

              dne 
29.1.2009

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh není v 
rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které 
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.  
Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení.  

7 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že dotčený orgán nemá námitky k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí respektování podmínky ochranných pásem letiště OSTRAVA-MOŠNOV, budou zakreslena do ÚP. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k projednávanému ÚP  Stará Ves nad Ondřejnicí připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem.  Výše 
uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o písemný 
souhlas RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Výše uvedené připomínky budou zapracovány do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k předloženému návrhu ÚP žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí respektování výše uvedených ochranných pásem. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
K bodu 1 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči nejsou dotčeny. 
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K bodu 2 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., jsou dotčeny, a že dotčený orgán nemá námitky 

 k  Územnímu plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. 
K bodu 3 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny. 
K bodu 4 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny. 
K bodu 5 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v působnosti krajského úřadu nejsou 
dotčeny. 
K bodu 6 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou  v působnosti krajského úřadu, 
bereme na vědomí připomínku, aby mezi podklady, ze kterých vycházel zpracovatel byl zahrnut i generel nadregionálního a 
regionálního ÚSES na území Moravskoslezského kraje – Ageris s.r.o. 
K bodu 7 
Stanovisko z hlediska zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno samostatně. 
K bodu 8 
Na základě nesouhlasného vyjádření krajského úřadu k záboru ZPF v rámci návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí 
plochy  1-SB a 14-SB bylo svoláno dohodovací jednání. V rámci tohoto jednání došlo k vzájemné dohodě na jejíž základě byla 
dokumentace upravena. Souhlasné stanovisko krajského úřadu bude vydáno v rámci opakovaného společného jednání (viz dále - 
zápis z dohodovacího jednání). 
K bodu 9 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 86/2002, o ochraně ovzduší v působnosti krajského úřadu nejsou 
dotčeny a krajský úřad s předloženým návrhem souhlasí. 
K bodu 10 
Bereme na vědomí, že veřejné zájmy chráněné zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a č. 320/2002 Sb. v působnosti krajského úřadu nejsou dotčeny. 
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Vy
hodnocení stanoviska:  
 
Ochrana vod: 
Bereme na vědomí stanovisko z hlediska ochrany vod, podrobněji bude tato problematika řešena v rámci územního a stavebního 

řízení. 
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Ochrana ZPF:. Bereme na vědomí, že příslušným orgánem k udělení souhlasu je Krajský úřad Moravskoslezského kraje i 
připomínku, aby k zastavění byla navrhovány přednostně plochy v zastavěném území obce.  
Ochrana přírody: 
Bereme na vědomí, že dotčený orgán dává k návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí kladné stanovisko za splnění  
podmínky, že rozsah ploch Z1, R1, Z14 a R3 bude upraven v souladu  s Hodnocením krajinného rázu ORP Ostrava. 
Lesní hospodářství: 
Bereme na vědomí, že dotčený orgán nemá připomínky a dává k předloženému návrhu Územního plánu Stará Ves nad 
Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, že nemá k předložené dokumentaci 
připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Na základě nesouhlasného stanoviska bylo svoláno dohodovací jednání a jeho závěry byly zapracovány do návrhu Územního 
plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí, že výše zmiňovaný dotčený orgán neuplatňuje k předložené dokumentaci žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Bereme na vědomí požadavek výše uvedeného dotčeného orgánu. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Návrh respektuje výše uvedené skutečnosti uvedené ve vyjádření dotčeného orgánu. 
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Vyhodnocení stanoviska:  
Výše uvedené připomínky byly řešeny v rámci dohodovacího jednání dne 3. 6. 2010 viz str. 72 
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Obdržená stanoviska po opakovaném společném jednání dne 12.3.2010 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem.  Výše 
uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o písemný 
souhlas RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
 Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh 
 není v rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí a bude doplněno do návrhu ÚP. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že AOPK ČR Středisko Ostrava nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že Obvodní báňský úřad v Ostravě  nemá připomínky k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko Správy CHKO Poodří, že nemá připomínky k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí kladné stanovisko odboru Ochrany životního prostředí MMO. Výše uvedená podmínka bude zohledněna.  
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které 
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení. 
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí  nevymezuje konkrétní stavby, ale funkční plochy. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Předané podklady budou zapracovány do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí po dopisu ze dne 2.4.2010 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem.  Výše 
uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o písemný 
souhlas RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že výše uvedený orgán nemá námitky k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí podmínku respektování ochranných pásem letiště Ostrava/Mošnov. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh 
 není v rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Projektant doplní  ochranná pásma do upraveného návrhu ÚP Stará Ves a upraví návrh viz závazné  stanovisko.  
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67 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí požadavek obce Krmelín, tento požadavek bude zapracován do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Na základě nesouhlasného stanoviska výše uvedeného orgánu bylo svoláno dohodovací jednání. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu. 

80 
 



 
 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
Sesuvná území a jiné nebezpečné svahové deformace jsou obsaženy v grafické části upraveného návrhu ÚP Stará Ves nad 
Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že Obvodní báňský úřad v Ostravě nemá námitky k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
 
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, které 
budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.  
Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení.  
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Vyhodnocení stanoviska: 
Výše uvedené připomínky budou zapracovány do návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu s podmínkou, že budou zohledněny závěry vyplývající 
z posouzení ÚP obce  Stará Ves nad Ondřejnicí z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí vyjádření společnosti Centrum dopravního výzkumu, že nemají k upravenému návrhu Územního plánu Stará 
Ves nad Ondřejnicí žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí vyjádření výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad 
Ondřejnicí žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí vyjádření výše uvedeného dotčeného orgánu, že nemá k upravenému návrhu Územního plánu Stará Ves nad 
Ondřejnicí žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Projektant zapracuje připomínky výše uvedeného orgánu do návrhu ÚP. 
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Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí po 2. opakovaném společném jednání dne 15.11.2010 

 
 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že dotčený orgán s návrhem Územního plánu souhlasí a neuplatňuje žádné námitky, jelikož návrh  
není v rozporu s ochranou jeho zájmů. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán neuplatňuje k návrhu ÚP žádné připomínky. 
 
 

96 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Správce inženýrských sítí požaduje respektovat plynárenská zařízení včetně jejich bezpečnostních a ochranných pásem.  
Výše uvedená připomínka, že pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno požádat o 
písemný souhlas RWE Distribuční služby se týká následujícího stupně projektové dokumentace. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí nemá námitky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Budou respektována ochranná pásma zájmových území Ministerstva obrany ČR. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že Centrum dopravního výzkumu nemá k upravenému návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
 
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, 
které budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.  
Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že výše uvedený orgán nám sděluje, že k předmětnému návrhu nemá žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu k návrhu ÚP. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že výše jmenovaný dotčený orgán nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že výše jmenovaný dotčený orgán nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí žádné připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že Krajský úřad MSK zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž 
chrání dotčené veřejné zájmy a na základě výše uvedeného s upraveným návrhem ÚP souhlasí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko, že Úřad pro civilní letectví nemá námitky při respektování ochranných pásem letiště Mošnov. 
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí po přepracovaném ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí ke 3. 
opakovanému společnému jednání dne 26.7.2011. 

 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, že neuplatňuje žádné námitky a s návrhem ÚP souhlasí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
 
Bereme na vědomí vyjádření SmVaK. Ochranná pásma jsou územním plánem respektována a představují limity v území, 
které budou uplatňovány při umisťování konkrétních staveb při územním a stavebním řízení.  
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Ostatní požadavky se vztahují k výstavbě konkrétních objektů a budou řešeny v rámci stavebního a územního řízení. 
 
 

 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
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Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán neuplatňuje k návrhu ÚP žádné připomínky. 
 
 
 

 
Vyhodnocení stanoviska: 
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Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k návrhu ÚP žádné připomínky. 
 
 
 
 

 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že Zemědělská vodohospodářská správa nemá k návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí připomínky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Požadavky  Povodí Odry s.p. budou zapracovány do ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí, že výše uvedený dotčený orgán nemá k ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí námitky. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Na základě výše uvedeného stanoviska a stanoviska Ministerstva dopravy bylo svoláno dohodovací jednání na den 
10.10.2011. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Na základě výše uvedeného stanoviska  bylo svoláno dohodovací jednání na den 10.10.2011. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Výše uvedený požadavek dotčeného orgánu bude zahrnut do ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí výše uvedené sdělení. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic bude předmětem dohodovacího jednání dne 10.10.2011. 
 
 

140 
 



 
 
 

 
 
 

141 
 



 
 
 

 
 
 

142 
 



 
 
 

 
 
 

143 
 



 
 
 

 
 
Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí koordinované stanovisko KÚ MSK Odboru životního prostředí a zemědělství. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí souhlasné stanovisko Správy CHKO Poodří včetně opravy chyby v zonaci CHKO. 
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Vyhodnocení stanoviska: 
Bereme na vědomí kladné stanovisko výše uvedeného dotčeného orgánu. 
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Upravená dokumentace Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byla předložena krajskému úřadu k 
posouzení dle § 51 stavebního zákona: 
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6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE,JAK BYLO RESPEKTOVÁNO 
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo projektantem zpracováno v odůvodnění v kapitole c).  
V územním plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení  kvality životního prostředí, 
a to zejména návrhem vybudování soustavné splaškové kanalizace v obci. 
 Pro zlepšení soudržnosti společenství obyvatel území obce jsou vytvořeny podmínky návrhem nových ploch 
obytné výstavby, umožňujících výstavbu rodinných domů. Návrhem nových ploch veřejně přístupné zeleně 
dojde ke zlepšení rekreačních podmínek v obci. 
Pro Územní plán obce Stará Ves nad Ondřejnicí bylo zadáním požadováno zpracování posouzení z hlediska 
vyhodnocení vlivů dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Posouzení dle tohoto zákona bylo zpracováno 
společností ENVIROAD s.r.o. se závěrem, že předložený Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí  je z hlediska 
ochrany životního prostředí a přírody akceptovatelný. Po úpravách, kterými prošel návrh Územního plánu obce 
Stará ves nad Ondřejnicí byl vypracován Dodatek k Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará ves nad 
Ondřejnicí na životní prostředí, ve kterém je konstatováno, že všechny uvedené záměry v ÚP lze považovat za 
ekologicky přijatelné a lze je doporučit k realizaci v navrhované lokalitě. 
Krajský úřad vydal k vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko. Zároveň konstatuje, že 
posuzovaný územní plán má vliv na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti. 
Souhlasné stanovisko krajského úřadu k záboru ZPF bylo vydáno v rámci opakovaného společného jednání o 
návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. Lze tímto říct, že stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí bylo návrhem územního plánu StaráVes nad Ondřejnicí respektováno. 
 
 
7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
Uvnitř hranic zastavěného území již není dostatek volných ploch, a proto bylo potřeba vymezit plochy nové, 
které zajistí i budoucí územní rozvoj obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Návrhové plochy navazují na stávající 
zástavbu a jsou jejím doplněním. 
V návrhu Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí, který byl předložen dotčeným orgánům v rámci 
prvního společného jednání, byl předpokládaný celkový zábor 73,66 ha z toho 66,80 půdy zemědělské. Krajský 
úřad s tímto návrhem vyslovil nesouhlas z důvodu, že navrhované plochy značně převyšují odhadované potřeby, 
a navíc významná výměra směřuje do kvalitní zemědělské půdy zařazené do I.a II.  třídy ochrany. Krajský úřad 
ve svém stanovisku požadoval úpravu návrhu a navrhl omezení ploch. Projektant upravil návrh dle stanoviska 
dotčeného orgánu a dokumentace byla opakovaně předložena krajskému úřadu v rámci opakovaného společného 
jednání. V rámci tohoto projednání vyslovil krajský úřad souhlas s množstvím vymezených zastavitelných ploch. 
Celkový předpokládaný zábor půdy nyní činí  69,50 ha, z toho je 62,46 ha zemědělských pozemků z toho 45,83 
ha je v nejlepší kvalitě, jelikož pozemky v horší kvalitě ve třídě ochrany III, IV a V se v řešeném území 
nevyskytují . Z hlediska zájmů ochrany půdy, vymezenými § 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, 
došlo k úpravě původního záměru s tím, že došlo k omezení požadavků směřujících do neurbanizovaného území 
s využitím pro účely zemědělského hospodaření. 
Jedná se tedy ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu o řešení výhodnější z hlediska 
ochrany zemědělského půdy. 
 
 
8. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Tento bod bude doplněn po veřejném projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. 
 
9. VYHODNOCENÍ OBDRŽENÝCH STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK 
Tento bod bude doplněn po veřejném projednání návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Poučení: 
 
Proti Územnímu plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
 
Účinnost: 
 
Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí vydaný formou opatření obecné povahy nabyl účinnosti dnem ……… 
…………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ……………………………………. 
                                                                   Ing. Dalibor Dvořák 
                                                                           starosta 
     
 
 
 
 
 
                                                        ……………………………………. 
                                                                   Mgr. Jaromír Chvostek                                                           
                                                                       místostarosta 
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ÚVOD 
 
 Udržitelný rozvoj území (§18 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dále SZ) je rozvoj, který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
Spočívá ve vyváženém vztahu tří pilířů - podmínek udržitelného rozvoje:  
- enviromentální pilíř - příznivé životní prostředí  
- ekonomický pilíř - hospodářský rozvoj  
- sociální pilíř - soudržnost společenství obyvatel 
 
 Ke zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území schází základní 
předpoklad – územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Ostrava. Ty zatím nejsou 
zpracované a proto není k dispozici ani rozbor udržitelného rozvoje, který má být jejich součástí. 
Průzkumy k územnímu plánu Stará Ves nad Ondřejnicí byly zpracovány už za platnosti zákona č. 
183/2006 Sb. v rozsahu územně analytických podkladů a jejich součástí je i rozbor udržitelného 
rozvoje území obce. Tento rozbor i následné vyhodnocení vlivů územního plánu na něj se však lépe 
zpracovává pro celý spádový region než pro jednu obec. Při neexistenci ÚAP ORP Ostrava jsme 
nicméně vycházeli z průzkumů k územnímu plánu obce. 
 
 
 
A.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
________________________________________________________________________________ 
 
 Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na životní prostředí je 
zpracováno v souladu s §10i zák. č. 100/2201 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění a v rozsahu přílohy zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Požadavek 
na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v 
Ostravě. Elaborát „Vyhodnocení“ je zpracován jako samostatný svazek – příloha A k tomuto 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
 Ze závěrů „vyhodnocení“ vyplývá, že návrh územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je pro 
obec ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a 
kompenzační opatření uvedené ve vyhodnocení. 
 
 
 
B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000  
________________________________________________________________________________ 
 
 Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na evropsky významnou 
lokalitu a ptačí oblast Poodří je zpracováno v souladu s §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního 
prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát „Vyhodnocení“ je 
zpracován jako samostatný svazek – příloha B k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území. 
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 Ze závěru „vyhodnocení“ vyplývá, že návrh územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí nemá 
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Poodří 
a ptačí oblasti Poodří. Vyhodnocení také stanovuje potřebná opatření a doporučení zmírňující 
dopady navrženého řešení. 
 
 
 
C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE 
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 
________________________________________________________________________________ 
 
 Z důvodů uvedených v úvodu tohoto svazku jsme zde zpracovali vyhodnocení vlivu návrhu 
územního plánu na závěry jednotlivých témat uvedených v průzkumech a rozborech k územnímu 
plánu Stará Ves nad Ondřejnicí. 
 
Přírodní podmínky 
Přírodní podmínky mají velký vliv na využití území obce a tím na řešení územního plánu, ale 
územní plán (v případě Steré Vsi nad Ondřejnicí) naopak nemůže zásadním způsobem ovlivnit 
přírodní podmínky území. Navržený rozvoj obce nemá vliv na využitelnost ložiskových území 
zasahujících do katastrů obce. Z hlediska dopadu na přírodní podmínky je vliv návrhu územního 
plánu neutrální. 
 
Životní prostředí 
V územním plánu jsou navržena opatření ke zlepšení životního prostředí čistoty ovzduší a vodních 
toků: rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, návrh kanalizace a čistírny 
odpadních vod, návrh rozšíření zatravněných ploch, preference extenzivního využívání zemědělské 
půdy, apod. Všechna tato opatření by měla mít pozitivní vliv na vývoj kvality životního prostředí v 
obci. Negativní vliv bude mít zvýšení podílu zastavěných ploch (urbanizovaného území) a zvýšení 
automobilové dopravy do zastavitelných ploch.  
 
Přírodní hodnoty území, územní systém ekologické stability 
Je navržena ochrana přírodních hodnot a respektování významných krajinných prvků. Navržené 
řešení se snaží respektovat nejcennější části přírody, je navržen jen omezený rozvoj uvnitř CHKO, 
ale víceméně každá výstavba uvnitř CHKO a dalších chráněných přírodních prvků může vést k 
narušení přírodních hodnot území. 
V souladu s územními plány okolních měst a obcí je navržen průběh ÚSES ve Staré Vsi směřující 
k posílení ekologické stability krajiny. 
Dojde k záborům kvalitní zemědělské půdy a k malému záboru lesa. 
Negativní vliv na přírodní hodnoty území budou mít zejména zábory orné půdy, naopak pozitivním 
vlivem je navržené založení prvků ÚSES. 
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Sídelní potenciál území – obyvatelstvo, bydlení 
Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel 
jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení občanů obce i 
poptávku přenesenou z okolí. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako 
pozitivní – může přispět k posílení obslužných funkcí. 
 
Ekonomický potenciál území – výroba a podnikání 
Stávající výrobní plochy i plochy zemědělské – živočišné výroby jsou zachovány. Navrženy jsou 
nové plochy pro rozvoj výroby v místech k tomu vhodných. 
Jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj 
drobného podnikání a služeb uvnitř obytného území obce.  
Navržené řešení vytváří územní předpoklad pro možné zvýšení počtu pracovních příležitostí přímo 
v obci – tedy má pozitivní vliv na rozvoj ekonomického potenciálu území. Větší část obyvatel obce 
bude přesto dále za prací vyjíždět mimo Starou Ves. 
 
Obslužný potenciál území – občanská vybavenost 
Konkrétní stavby občanského vybavení nejsou navrženy (nebylo to ani v zadání územního plánu 
požadováno), pro jejich výstavbu je zatím dostatek místa ve stávajících plochách občanského 
vybavení. Navíc jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které 
umožní rozvoj zařízení občanského vybavení uvnitř celého obytného území obce. Jsou tedy 
vytvořeny územní předpoklady pro posílení obslužných funkcí obce. 
 
Rekreace a cestovní ruch 
Jsou navrženy možnosti pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zejména rozvoj cyklistických tras a 
stezek a jejich převedení z frekventovaných silnic do samostatných tras. Dále je umožněna výstavba 
zařízení občanského vybavení sloužících cestovnímu ruchu - sportovišť, stravovacích a ubytovacích 
zařízení, která zatím v obci chybí. 
 
Historické hodnoty území – kulturní památky 
Územní rozvoj obce je navržen tak, že respektuje a podporuje dochovanou urbanistickou strukturu a 
typický způsob zastavění. 
Jsou respektovány nemovité kulturní památky a jsou navrženy podmínky pro zachování zjištěných 
památek místního významu a ostatních historicky hodnotných staveb.  
Pískovcový kříž stojící v místě kudy je vedena přeložka silnice III/4804 (most přes Lubinu) je 
navržen k přesunutí do blízké vhodné lokality veřejného prostranství. 
 
Funkční využití území 
Je navrženo takové rozdělení území obce do ploch s rozdílným způsobem využití, které zabezpečí, 
že nebude docházet k jejich vzájemnému nepříznivému ovlivňování. Podmínky využití jednotlivých 
ploch umožní zachování stávajících funkcí a větší volnost v umisťování funkcí nových. 
U ploch výroby a zemědělské živočišné výroby, které sousedí s obytnou zástavbou, je stanovena 
podmínka, že v nich mohou být použita jen taková zařízení nebo technologie, které nebudou 
snižovat kvalitu prostředí blízkého bydlení. 
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Doprava a dopravní zařízení 
V souladu s ÚPN VÚC Beskydy je navrženo rozšíření a přeložka silnice I/58, což přispěje k 
bezpečnějšímu průjezdu vozidel obcí a zároveň se díky osazení silnice protihlukovými stěnami 
zmenší obtěžování hlukem v okolní zástavbě. 
Jsou navrženy úpravy silnic a obslužných komunikací (šířkové, směrové) a nové komunikace 
vedoucí ke zlepšení obsluhy území a větší bezpečnosti provozu.  
Je navrženo doplnění cyklotras nebo jejich převedení z frekventovaných silnic do samostatných 
tras, což zlepší už tak dobré možnosti cykloturistiky v obci. 
Je navrženo nebo umožněno doplnění chodníků a pěších tras, které usnadní provoz pěších, zlepší 
dostupnost centra obce a přispějí k větší bezpečnosti pěších. 
 
Vodní hospodářství 
Návrh splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod v Košatce a s odvodem znečištěných vod ze 
Staré Vsi na čistírnu odpadních vod v Ostravě zároveň s dobrým zásobováním obce pitnou vodou 
zvýší kvalitu a atraktivitu obytného území v obci a pozitivně ovlivní čistotu povrchových i 
podzemních vod. 
Navržená protipovodňová opatření přispějí k ochraně zástavby podél toku Ondřejnice. 
 
Energetika a spoje 
Navržené rozšíření plynovodů, návrh nových trafostanic a posílení některých stávajících trafostanic 
zajistí kvalitu a technické zabezpečení stávajícího i navrženého obytného území i dalších 
rozvojových ploch; zároveň vytvoří předpoklady pro pozitivní ovlivnění kvality ovzduší v obci 
(ekologické vytápění). 
Navržené přeložky nadzemních vedení VN umožní využití ploch vhodných k rozvoji obytného 
území obce. 
Zařízení spojů se v územním plánu nemění. 
 
Nakládání s odpady 
Územní plán zachovává stávající řešení likvidace odpadů v obci. Ani plochy sběrných dvorů se 
nemění. 
 
 
 
D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, 
SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ 
________________________________________________________________________________ 
 
D.I. VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK A NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB 
ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
  V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k posílení slabých 

stránek řešeného území a k eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území: 
- jsou navrženy plochy pro rozvoj výroby, jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch 

smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání, služeb a zařízení cestovního ruchu. Všechna 
nově vytvořená pracovní místa pak sníží závislost na nabídce práce v okolí. 

6 



- velikost navržených ploch výroby a podmínky jejich využití jsou stanoveny tak, že v nich mohou 
být použita jen taková zařízení nebo technologie, které nebudou snižovat kvalitu prostředí 
blízkého obytného území 

- jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci a zamezí 
přenesení poptávky do okolí 

- navržený rozvoj bydlení vychází z demografické analýzy obce. Větší převis nabídky ploch pro 
bydlení vychází ze zkušenosti, že část navržených ploch nebude z různých důvodů (především 
majetkových) poskytnuta k výstavbě.  

- navržená přeložka odkloní silnici I/58 od nejhustěji zastavěné centrální části obce a navržené 
protihlukové stěny přispějí k výraznému omezení hluku v jejím okolí. Znečištění ovzduší přeložka 
neovlivní, ke zlepšení současného stavu může dojít až po zprovoznění dálnice D47. 

- negativní reputace Ostravska a nemožnost obce ovlivnit zásadně kvalitu vlastního životního 
prostředí jsou regionální problémy, neřešitelné územním plánem obce, ale opatřeními na 
regionální nebo krajské úrovni. Stejně tak měnící se podmínky v odbytu zemědělských produktů 
je skutečnost neovlivnitelná územním plánem. 

- je podpořen rozvoj zařízení sloužících cestovnímu ruchu, agroturistiky, je umožněna výstavba 
těchto zařízení v obytném území obce. Naržen je rozvoj cykloturistických tras. 

- jsou navržena protipovodňová opatření, která sníží riziko záplav v zastavěném území podél řeky 
Ondřejnice 

- významné záměry obce navržené na jiných než obecních pozemcích jsou zařazeny mezi veřejně 
prospěšné stavby, proto aby byla umožněna jejich realizace 

- realizací přeložky silnice I/58 bude zdvojeno hlavní dopravní propojení s Ostravou, stejně tak 
spojení s většinou okolních obcí je možné více způsoby 

 
 
D.II. VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k využití silných stránek 
a příležitostí řešeného území: 
- je navržen rozvoj obce, který posílí postavení Staré Vsi jakožto stabilního střediska osídlení 

v regionu 
- vymezením rozvojových ploch pro bydlení je vytvořen územní předpoklad dalšímu růstu počtu 

obyvatel v obci 
- jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení vzešlou z obce i 

přenesenou z okolí, a které přispějí k rozvoji obce 
- jsou stanoveny podmínky pro využívání krajiny a podmínky pro zachování přírodních hodnot 

území, které spoluvytvářejí pozitivní „image“ obce a zvyšují její atraktivitu 
- územní rozvoj je navržen v místech navazujících na stávající zástavbu, které jsou vhodné z 

terénních důvodů, dobrě dopravně obsloužitelné a napojitelné na sítě technické infrastruktury 
- stanovené podmínky ploch nezastavěného území umožňují jeho zemědělské využití, preferováno 

je ekologické hospodaření na zemědělské půdě, pastvinářství, extenzivního využívání zemědělské 
půdy, chov ryb a zvěře 

- navržený rozvoj respektuje kulturní a historické hodnoty území a rozvíjí urbanistickou strukturu 
obce, jsou stanoveny podmínky ochrany hodnotných prvků 
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- navržená přeložka silnice I/58 a související úpravy silnic III. třídy ještě zlepší dopravní spojení s 
okolními městy a obcemi a přispějí k bezpečnosti provozu na těchto komunikacích, což bude 
pozitivní změnou pro velkou část obyvatel Staré Vsi, kteří budou nadále vyjíždět za prací mimo 
obec 

- stávající plochy občanského vybavení jsou stabilizované a skýtají menší rezervy pro výstavbu 
dalších zařízení, dále jsou stanoveny podmínky využití ploch, které umožňují výstavbu 
občanského vybavení ve stávající i navržené obytné zástavbě 

- relativně vysoká úroveň mezd a dobrá vzdělanostní struktura obyvatel je dána polohou obce v 
silně urbanizovaném ostravském regionu a jejím charakterem, územní plán na tyto skutečnosti 
nemá vliv 

- navržená kanalizace a čistírna odpadních vod stejně jako rozvoj vodovodů a plynovodů přispějí ke 
kvalitě a tím i k atraktivitě bydlení 

- je zachována prostupnost území pro pěší i cykoturisty, jsou navrženy nové cyklotrasy a stezky 
nebo vylepšení stávajících 

- je podpořen rozvoj zařízení sloužících cestovnímu ruchu, agroturistiky, které mohou zatraktivnit 
obec pro turisty a tím se podílet na zlepšení hospodářské situace v obci. Je umožněna výstavba 
těchto zařízení v obytném území obce. 

- je navržena přestavba - nové výrobní využití opuštěného vojenského areálu 
- je navrženo využití volných ploch ležících podél stávající silnice I/58 vhodných k rozvoji výroby 

k tomuto účelu 
- jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj 

drobného podnikání a služeb uvnitř obytného území obce 
 
 
D.III. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření k zachování a rozvoji hodnot 
řešeného území: 
- zastavitelné plochy jsou vymezeny v takových místech a podmínky využití ploch s udáním 

průměrné velikosti parcely pro rodinný dům jsou stanoveny tak, aby byl zachován současný 
urbanistický charakter obce - kompaktnější zástavba v centrální části obce a volnější zástavba v 
Košatce a podél toku Ondřejnice 

- respektovány jsou nemovité kulturní památky nacházející se v obci 
- jsou navrženy podmínky pro zachování a ochranu památek místního významu – kapliček, křížů, 

památníků a ostatních historicky hodnotných staveb 
- je navrženo přemístění pískovcového kříže stojícího v místě přeložka silnice III/4804 (mostu přes 

Lubinu) do blízké vhodné lokality veřejného prostranství. 
- jsou stanoveny podmínky pro hospodářské využívání krajiny – lesů a zemědělské půdy s 

preferencí ekologických aktivit 
- hlavní územní rozvoj je navržen mimo chráněné části přírody – CHKO Poodří, ptačí oblast a 

evropsky významnou lokalitu Natura 2000 Poodří, tak aby nebyly ohroženy jejich přírodní a 
krajinářské hodnoty 

- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití i vymezení zastavitelných ploch je 
navrženo tak, aby mohly být zachovány významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. - 
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lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy i ostatní rozptýlená krajinná zeleň v obci - remízky, meze, 
břehové porosty, náletové porosty 

- jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, čímž je vytvořen územní 
předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny a rozvoj přírodních hodnot v území obce 

- dojde k záborům kvalitní zemědělské půdy a k nevelkým záborům lesní půdy 
- jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší – kanalizace a čistírna 

odpadních vod, rozšíření plynovodů, rozšíření zatravněných ploch, extenzivní využívání 
zemědělské půdy, preference ekologických zdrojů vytápění, apod. 

 
 
 
E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
________________________________________________________________________________ 
 
 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ještě nebyly schváleny, priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje na úrovni kraje proto ještě nejsou stanoveny. Platné 
jsou zatím pouze cíle a úkoly územního plánování uvedené v §18 a §19 SZ a základní vymezení a 
definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí v Politice územního rozvoje ČR, kde jsou 
formulovány kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování. 
 Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území. Územní plán Staré Vsi nad Ondřejnicí řeší komplexně celé území obce, stanovuje její 
urbanistickou kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného 
území, tak aby byly chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen 
společenský a hospodářský rozvoj obce. 
 
 Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění úkolů územního plánování: 
- zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – průzkum stavu 

území, vyhledání hodnot území a jejich vyhodnocení bylo provedeno v průzkumech a rozborech k 
územnímu plánu. 

- stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území – je stanovena koncepce rozvoje obce i koncepce ochrany a rozvoje hodnot 
území. 

- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání - všechny změny v území 
jsou navrženy se souhlasem obce v takových místech, aby byla omezena rizika plynoucí ze střetů 
s limity využití území, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování veřejného zdraví a životního 
prostředí a aby byla jejich realizace výhodná nebo alespoň ekonomicky přijatelná. 

- stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb – 
zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na stávající urbanistickou strukturu obce, u žádné 
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stavby není její realizace podmíněna vypracováním projektové dokumentace autorizovaným 
architektem. 

- stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - jsou stanoveny podmínky prostorového 
uspořádání, které jsou nutné k udržení charakteru zástavby obce, je navrženo respektování hodnot 
území. 

- stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – etapizace není stanovena. Navržené změny v území 
jsou takového rozsahu a charakteru, že obec může na základě svých aktuálních potřeb nebo 
možností rozhodnout, v jakém pořadí budou realizovány. 

- vytvářet územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem – jsou navržena protipovodňová 
opatření na Ondřejnici, zastavitelná území zasahující do záplavových území jsou plošně malá a 
vycházejí z konkrétních požadavků občanů, je navrženo zatravnění členící rozsáhlé monokultury 
zemědělské půdy. Z tohoto pohledu je riziko ekologických katastrof malé. Přírodním katastrofám 
lze územním plánem těžko zabránit.  

- vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – Stará Ves je 
obec s převažující obytnou funkcí, výrobní základna není velká, ale je stabilizovaná. Nejsou zde 
problémy např. s transformací průmyslových areálů, jediný brownfield v obci je výsledkem 
transformace armády, ne hospodářských změn. 

- stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – je navržen 
takový rozvoj území a stanoveny takové podmínky využití ploch, které respektují stávající 
strukturu zástavby a vytváří předpoklad pro kvalitní bydlení. 

- prověřovat a vytvářet územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území – navržené řešení územního plánu bylo obcí posouzeno z hlediska 
možností získání financí na realizaci navržených staveb. U staveb přesahujících možnosti obce 
(např. kanalizace) se předpokládá možnost financování s pomocí dotačních titulů a rozvojových 
fondů v rámci ČR i EU. 

- vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – v zadání územního plánu nebyly 
stanoveny žádné konkrétní požadavky na řešení civilní ochrany. 

- určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – jsou vymezeny úseky 
dopravní a technické infrastruktury určené k rekonstrukci, asanační ani rekultivační zásahy do 
území nejsou nutné. 

- vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních předpisů před negativními vlivy záměrů na 
území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak – v 
územním plánu nejsou navrženy žádné plochy nebo stavby, u kterých by se daly předpokládat 
významnější negativní vlivy na území. V rámci elaborátů vyhodnocení vlivu ÚP na životní 
prostředí a lokality Natura 2000 jsou navržena i potřebná kompenzační opatření. 

- regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů – do obce zasahují chráněná ložisková 
území, výhradní ložiska nerostných surovin, ložisko nevýhradních nerostů, dobývací prostor, ale 
nejsou zde žádné plochy přímo sloužící těžbě ani se takové plochy nenavrhují. 

- uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a 
památkové péče – tým zpracovatelů při řešení územního plánu vycházel z aktuálních poznatků a 
metodických pokynů v jednotlivých oborech. 
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- úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 
– vyhodnocení je předmětem celého tohoto svazku III.  

 
 Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění podmínek a úkolů vyplývajících ze 
zařazení Staré Vsi nad Ondřejnicí do rozvojové oblasti Ostrava-OB2 (přínos je hodnocen 
pouze v těch oblastech, které lze třeba jen částečně aplikovat na území obce): 
- zlepšovat podmínky pro příznivé životní prostředí (podmínka SOB2) - v územním plánu jsou 

navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší – kanalizace a čistírna odpadních 
vod, zatravnění, extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference 
ekologických zdrojů vytápění, apod. 

- podporovat využívání brownfields (podmínka SOB2) -  v územním plánu je navrženo nové využití 
- přestavba - dvou nyní nevyužívaných areálů - vojenského areálu k výrobním účelům nebo k 
výstavbě občanského vybavení a zemědělského areálu společně s okolními plochami na bydlení. 

- řešit územní souvislosti spojené s výstavbou dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - hranice 
ČR (úkol SOB2) - územní souvislost se stavbou dálnice nemá žádná navržená plocha ani stavba v 
územním plánu Staré Vsi nad Ondřejnicí. Ale dokončení a zprovoznění dálnice bude mít 
pravděpodobně významný vliv na snížení počtu projíždějících vozidel po silnici I/58 respektive 
po její navržené přeložce, což povede ke snížení objemu výfukových plynů - zlepšení čistoty 
ovzduší i ke snížení hlukové zátěže podél silnice. 

 
 
 
F.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 
________________________________________________________________________________ 
 
F.I. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK 
PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO 
SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 
 
 Pozitivní vlivy řešení územního plánu na vyváženost vztahu územních podmínek jednoznačně 
převládají. Nejvíce pozitivních dopadů lze očekávat na hospodářský rozvoj a životní prostředí, 
jejichž zlepšení ve svém důsledku povede i k posílení soudržnosti společenství obyvatel území. 
 Negativní vlivy lze očekávat především na přírodní hodnoty území - ornou půdu a chráněná 
území přírody. Tyto vlivy lze zmírnit kompenzačními opatřeními navrženými v „posouzeních“ SEA 
a Natura. 
 
Očekávané POZITIVNÍ NEBO NEUTRÁLNÍ DOPADY NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
- Navržené plochy pro bydlení pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci a přispějí k rozvoji 

obce. 
- Vymezení ploch pro bydlení ve vhodných lokalitách, které vzešly z požadavků obyvatel obce, 

přispěje k udržení mladší generace obyvatel ve Staré Vsi a podpoří sociální soudržnost 
obyvatelstva. 
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- Navržené zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a respektují dochovanou 
urbanistickou strukturu – intenzivnější zástavbu v centru obce a volnější zástavbu v Košatce nad 
Odrou a podél toku Ondřejnice. 

- Navržené řešení stanovuje podmínky pro ochranu památek místního významu a historicky 
hodnotných staveb a respektuje nemovité kulturní památky. 

- Jsou respektovány přírodní a krajinářské hodnoty chráněných částí přírody – CHKO Poodří, ptačí 
oblast a evropsky významná lokalita Natura 2000 Poodří, významné krajinné prvky – lesy, 
rybníky, vodní toky, údolní nivy – tedy přírodní prostředí. 

- Vymezením územního systému ekologické stability je vytvořen územní předpoklad pro posílení 
ekologické stability krajiny. 

- Umožnění rozvoje občanského vybavení v obytném území obce přispěje ke kvalitě bydlení a tím i 
stabilitě osídlení a vytvoří předpoklad pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu i hospodářský 
rozvoj obce. 

- Navržené výrobní plochy jsou vymezeny v návaznosti na stávající plochy výroby a jsou pro ně 
stanoveny takové podmínky využití, aby v nich mohla být použita jen taková zařízení nebo 
technologie, které nebudou snižovat kvalitu prostředí blízkého obytného území. 

- K posílení hospodářského rozvoje obce přispějí i stanovené podmínky pro rozvoj podnikání a 
služeb v obytném území obce. Všechna nově vytvořená pracovní místa sníží závislost na nabídce 
práce v okolí. 

- Navržené úpravy silnice I/58 povedou k odstranění závad na stávajících křižovatkách, ke zvýšení 
bezpečnosti v místě průchodu silnice centrální částí obce a ke zlepšení spojení obce s okolními 
městy a obcemi. 

- Navržené komunikace, cyklostezky a úpravy stávajících komunikací a cyklotras přispějí ke 
zlepšení obsluhy území a větší bezpečnosti provozu. 

- Rozšíření tras plynovodů, vodovodů, posílení výkonu nebo návrh nových trafostanic, navržené 
odvádění a čištění odpadních vod zvýší atraktivitu pozemků určených k výstavbě a přispěje k 
podpoře hospodářského rozvoje obce. 

- Dá se očekávat zlepšení čistoty podzemních i povrchových vod (díky navrženému odvádění 
odpadních vod, navrženému rozšíření trvalých travních porostů na úkor orné půdy a preferenci 
extenzivního využívání zemědělské půdy a ekologického hospodaření). 

- Dá se očekávat omezení půdní eroze, lepší zadržení vody v krajině (díky navrženému zatravnění a 
extenzivnímu hospodaření na zemědělské půdě). 

- Je možno očekávat, že čistota ovzduší se nezhorší (zlepšení je možné díky preferenci 
ekologických zdrojů vytápění a možnosti přepojení stávajících RD na rozšířené rozvody plynu, 
zhoršení zase vlivem zvýšení dopravní zátěže); ani obtěžování zápachem nehrozí (je umožněn 
pouze takový rozvoj živočišné výroby, který nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu). V této 
souvislosti lze předpokládat, že ani čistota půd se vlivem navrhovaného řešení ÚP nezhorší. 

- Navržená přestavba nevyužívaného vojenského a zemědělského areálu umožní jejich využití k 
jiným účelům. 

 
MOŽNÉ NEGATIVNÍ DOPADY NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
- Realizací navrženého řešení dojde k záborům zemědělského půdního fondu převážně kvalitní orné 

půdy a trvalých travních porostů. Vlastní zábory půdy však budou mnohem menší než je rozsah 
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zastavitelných ploch. Většina zabíraných ploch pro bydlení budou zahrady rodinných domů – tedy 
stále zemědělská půda. Dojde i k nevelkým záborům lesní půdy. 

- Výstavbou v některých navržených lokalitách uvnitř CHKO Poodří a rozšířením silnice III/4804 u 
hřbitova může dojít k zásahům do životního prostředí chráněných druhů živočichů a rostlin. 

- Rozvojem obytného území – byť žádaným a odrážejícím trend posledních let – se zvýší počet 
obyvatel v obci, závislých na vyjížďce za prací do okolních měst. To může představovat určité 
riziko jak z hlediska budoucích (dnes nejasných) nákladů na dopravu, tak z hlediska soudržnosti 
společenství obyvatel území (domácí x „cizí“).  

- Navržené zastavitelné plochy zasahující do záplavových území vodních toků by mohly zhoršovat 
průtočné poměry při zvýšených stavech vody v těchto tocích a samy mohou být ohroženy 
zaplavením. 

- Realizací ploch pro bydlení dojde ke zvýšení dopravní zátěže a s tím spojenému nárůstu hluku, 
exhalací a prachu zejména v centrální části obce a podél ulice Záhumení. 

- Kvůli přeložce silnice III/4804 v Košatce bude muset být přesunut zde stojící pískovcový kříž do 
jiné vhodné lokality. 

 
 
F.II. SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO 
PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ 
GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM 
PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH 
 S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (širší antropogenní podmínky) a na přírodní 
podmínky jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území zejména posílení 
hospodářských podmínek a také zlepšení podmínek životního prostředí, především v rámci 
širšího regionu – realizace výrobních a podnikatelských zón v Ostravě-Hrabové a Mošnově, 
snižování negativních důsledků stávající průmyslové výroby na Ostravsku, ale i přímo v obci – 
posílení obytné funkce, rozvoj podnikání a cestovního ruchu, při minimalizaci dopadů na životní 
prostředí (zejména vlivů dopravy, vytápění, likvidace odpadních vod). 
 Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na širší region je předpokladem přiměřeného 
rozvoje obce, který je navržen tak, aby nepřekročil měřítka a limity obce jak z hlediska tradice 
zástavby, zachování sociální soudržnosti obyvatel a podmínek optimální vybavenosti obce, tak i 
zachování přírodních a krajinářských hodnot území. 
 Závěrem lze konstatovat, že návrh územního plánu je pro obec přijatelný, a že přínos 
navrženého řešení převáží jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by neměly být ohroženy 
podmínky života budoucích generací. 
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1. ÚVOD A METODOLOGIE – LEGISLATIVNÍ RÁMEC A ZPŮSOB 

POSOUZENÍ  
 

Obecně je cílem Natura hodnocení zjistit, zda záměry mají významný negativní vliv na 

předměty ochrany a celistvost daných lokalit. Cílem tedy není stanovovat kompenzační 

opatření, hodnotit socioekonomické přínosy ani stanovovat takové úpravy záměrů, které by 

vyžadovaly přepracování a doplnění o další varianty. Tyto činnosti je však možno provést 

„doplňkově“ nad vlastní rámec Hodnocení1. 
 

Potřeba zpracování předkládaného Natura hodnocení vychází ze Stanoviska Správy CHKO 

Poodří, z něhož cituji: 

„Správa Chráněné krajinné oblasti Poodří jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 78 

odst. 2 zákona Č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen "zákon"), 

vydává po posouzení koncepce "Návrh zadání Územního plánu obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí" v souladu s § 45i odst. 1 zákona následující stanovisko:  

Koncepce "Návrh zadání Územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí" může mít 

významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.“ 

Předkládané Hodnocení bylo provedeno v souladu s principy hodnocení ex ante a částečně a 

přiměřeně vychází z Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů2 (Věstník 

MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007; dále jen Metodika),  z Metodického materiálu 

MŽP ČR - Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti (Věstník vlády pro orgány krajů a obcí, ročník 4, částka 2, březen 2006) a z Metodiky 

posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Věstník MŽP, částka 8 – Metodické pokyny a 

návody, srpen 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  Při hodnocení koncepcí (platí jak pro hodnocení Natura tak pro hodnocení SEA) lze použít přístup „ex-post“ 

a  „ex-ante“, či jejich kombinace s tím, že přístup ex-ante je založen na interaktivním průběžném posuzování 
návrhů zpracovatele koncepce a díky tomu je operativnější a v praxi mnohdy přínosnější.  

2  Uvedená Metodika se výslovně nevztahuje na hodnocení ÚPD. K této problematice je zde uvedeno: „Od 
1.1.2007 je v účinnosti nový stavební zákon, který zcela nově upravuje procesně právní stránku posuzování 
vlivů ÚPD. Je zřejmé, že v této věci bude nutné nejprve vyjasnit postup posouzení na úrovni ústředních orgánů 
v oblastech územního plánování a ochrany životního prostředí.“  
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2. CHARAKTERISTIKA ÚPD Z HLEDISKA VYMEZENÝCH PLOCH  
Úvodní poznámka: Předkládané Natura hodnocení se týká ploch navrhovaných v rámci ÚPD – nejedná se tedy o 

posouzení konkrétního záměru, a to i přesto, že slovo „záměr“ může být v textu použito. V rámci ÚPD (a 

koncepcí obecně) není hodnocení pro konkrétní záměr možné ani účelné, a to nejen z důvodu, že detailní 

projektové informace ještě většinou nejsou k dispozici, ale hlavně z důvodu zachování „univerzálnosti“ ÚPD. 

Tzn., že hodnoceny jsou plochy, na nichž může být daný záměr realizován v různých projektových modifikacích. 

Navrhované plochy stanovené v rámci ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí – podmínky pro 

realizaci navrhovaných funkcí v zastavitelných plochách a v plochách přestavby3. 
 

Kód a 
název 
plochy 

Podmínky využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

Označení Opatření a podmínky pro využití plochy 

SB – 
Plochy 
smíšené 
obytné 

Hlavní využití: 
bydlení v rodinných domech 
Přípustné využití: 
pozemky a stavby pro bydlení v bytových 

domech 4), pozemky a stavby pro 
rodinnou rekreaci 2), plochy veřejných 
prostranství včetně veřejné zeleně, plochy 
a stavby občanského vybavení s výjimkou 
hřbitovů a velkoplošných hřišť, které jsou 
slučitelné s bydlením, a které nesnižují 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení, stavby 
a zařízení, které jsou nutné k užívání 
ploch přípustného občanského vybavení a 
bezprostředně s nimi souvisejí, dětská 
hřiště, maloplošná hřiště, parkoviště pro 
osobní automobily, nezbytná dopravní a 
technická infrastruktura 

Podmíněné přípustné využití: 
garáže pro osobní automobily u bytových 

domů jen jako vestavěné, 
pozemky a stavby drobné výroby a drobné 

zemědělské výroby (např. chov 
hospodářských zvířat v malém) včetně 
staveb a zařízení, které jsou nutné k jejich 
užívání, které nesnižují kvalitu prostředí a 
pohodu bydlení, a které slouží především 
obyvatelům zde bydlícím, pouze pokud 
jejich negativní vlivy nepřekročí pozemek 
vlastníka výroby 

Nepřípustné využití: 
stavby a činnosti, které jsou v rozporu s 

hlavním a převládajícím, doplňujícím a 
přípustným nebo podmíněně přípustným 
využitím a které by snižovaly kvalitu 
prostředí – především plochy průmyslové 

Z1  

Výstavba rodinných domů v části Dukelská čtvrť, 
Zákostelí. Na ploše se v současnosti vyskytuje orná 
půda a sady. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

Z2 

Výstavba rodinných domů louce mezi tokem 
Ondřejnice (pravý břeh) a silnicí III/4787 na 
Proskovice. Území je ze severu ohraničeno stávající 
zástavbou rodinných domků. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

Z3 

Výstavba rodinných domů v území mezi silnicí 
III/4787 a tokem Ondřejnice (na jejím levém 
břehu). Plocha se nachází mezi stávajícími 
rodinnými domky a polem. Jedná se o poněkud 
zanedbaný sad. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

Z4, Z5, Z6, 
Z7, Z8 

Výstavba rodinných domů na několika menších 
plochách severně od silnice I/58. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

                                                 
3 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí patří do území řešeného územním plánem velkého územního celku Beskydy 
(ÚPN VÚC), včetně 2 změn. Součástí návrhu územního plánu jsou také záměry regionálního a nadregionálního 
charakteru, kterými je především veřejně prospěšná stavba  - přeložka silnice I/58 a také územní rezerva pro 
průplav Dunaj - Odra – Labe (D-O-L). Oba tyto záměry by měly podléhat koncepčnímu hodnocení dle §45h 
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění v úrovni ÚP VÚC. Hodnocení rozšíření silnice I/58 je v této studii 
provedeno, posouzení průplavu D-O-L však ponecháváme stranou, a to zejména vzhledem k nemožnosti 
hodnotit tento záměr odtrženě od ostatních jeho částí. Přesto však lze konstatovat, že negativní významné vlivy 
na soustavu Natura 2000 by byly v případě hodnocení tohoto záměru nesporné. 
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a zemědělské výroby, skladů, plochy 
boxových garáží apod., zřizování 
samostatných zahrad 

Podmínky prostorového uspořádání: 
výška staveb max. dvě  nadzemní podlaží 

s podkrovím, jednotlivé samostatně stojící 
stavby bytových domů nesmí obsahovat 
více než 4 byty, intenzita využití ploch pro 
rodinné bydlení – cca 1000 – 1500 m2 na 
1 RD, stavby pro občanské vybavení 
nepřekročí zastavěnou plochu 600 m2 

 

Z9, Z10, Z11, 
Z12, Z13, 
Z14, Z15, 
Z16, Z17, 
Z18, Z19, 
Z20, Z21, 
Z22, Z23, 
Z24, Z25, 
Z26, Z27, 
Z28, Z29, 

Výstavba rodinných domů na několika plochách 
jižně od silnice I/58. Plochy byly sloučeny z důvodu 
podobnosti vlivů a značné vzdálenosti od území 
soustavy Natura 2000. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 
 

Z36 

Výstavba rodinných domů v Košatce nad Odrou, 
v prostoru mezi zemědělským družstvem a místní 
komunikací. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

Z37 

Výstavba rodinných domů podél silnice III/4804 
mezi stávající zástavbou rodinných domů a polem. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

Z39 

Výstavba rodinných domů v části Malá Košatka. 
Jedná se o proluky v zástavbě podél komunikace 
III/4804. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

Z38, Z40, 
Z41, Z42 

Výstavba rodinných domů na několika menších 
plochách jižně od silnice III/4805 na Petřvald 
v části Košatka. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

R1 

Plocha územní rezervy smíšeného bydlení se 
nachází v prostoru přiléhajícímu k ploše SB Z1.  
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 

R2, R3 

Dvě plochy územní rezervy smíšeného bydlení leží 
jižně od silnice I/58, na západním okraji obce.  
Podmínkou pro rozhodování o změnách v území 
není zpracování regulačního plánu. 
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Kód a 
název 
plochy 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití 

Označ. 
Opatření a podmínky pro využití 
plochy 

PV – 
plochy 
veřejných 
prostanst
ví 

Hlavní a převládající využití: vozidlové komunikace, pěší 
komunikace a plochy pro pěší, cyklistické stezky, veřejná 
zeleň 
Využití doplňující a přípustné: parkoviště pro osobní 
automobily, stavby a mobiliář vhodný pro veřejná 
prostranství, dětská hřiště, nezbytná technická infrastruktura 
Využití nepřípustné: stavby, zařízení a činnosti, které 
omezují nebo znemožňují hlavní a převládající, doplňující a 
přípustné využití ploch 
Podmínky prostorového uspořádání: výška staveb max. 
jedno nadzemní podlaží s podkrovím,  dodržení alespoň 
minimálních parametrů pro pozemky veřejných prostranství 
(§22 vyhl. 501/2006Sb.),  dodržení alespoň minimální šířky 
2,5 m pro veřejná prostranství obsahující jen pěší 
komunikaci, dodržení alespoň min. šířky 3,5 m pro veřejná 
prostranství obsahující samostatnou cyklostezku 
Koeficient zastavění ploch PV se nestanovuje. 

PV 1 
cyklostezka 
v Košatce 

Cyklostezka v části  Malá Košatka 
vedená severním okrajem zastavěného 
území  
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního 
plánu. 

PV2 
cyklostezka 
na Proskovice 

Cyklostezka v části  Stará Ves nad 
Ondřejnicí, podél silnice na Proskovice  
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního 
plánu. 
 

PV3, PV4 a 
PV5 
cyklostezky 
na Krmelín, 
od Proskovic 
a podél 
Ondřejnice 

Cyklostezka v části  Stará Ves nad 
Ondřejnicí, podél silnice na Krmelín,  
cyklostezka podél silnice III/4787 od 
Petřvaldu a cyklostezka na jihu katastru 
podél Ondřejnice.  
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního 
plánu. 
 

 
Kód a 
název 
plochy 

Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití 

Označ. 
Opatření a podmínky pro využití 
plochy 

SV – 
plochy 
smíšené 
výrobní 

Hlavní a převládající využití: plochy a stavby pro výrobu a 
skladování, řemesla, výrobní služby, plochy a stavby 
občanského vybavení s vyjímkou hřbitovů a 
velkoplošných hřišť 

Využití doplňující a přípustné: plochy veřejných 
prostranství, stavby a zařízení které jsou nutné k užívání 
ploch občanského vybavení, výroby a skladování a 
bezprostředně souvisejí s jejich provozem, parkoviště pro 
osobní automobily, boxové garáže, doprovodná a 
ochranná zeleň, dopravní a technická infrastruktura, 
nezbytný průchod cyklistických stezek, pěších cest 

Využití podmíněně přípustné:  stavby pro bydlení pouze pro 
majitele nebo správce provozoven občanského vybavení 
a výroby 

Využití nepřípustné: plochy a stavby pro zemědělskou 
živočišnou výrobu– chov hospodářských zvířat, stavby, 
zařízení nebo technologie, které by snižovaly kvalitu 
prostředí blízké obytné zástavby, stavby a činnosti, které 
by znemožňovaly hlavní a převládající, doplňující a 
přípustné, podmíněně přípustné využití 

Podmínky prostorového uspořádání: výška staveb max. tři 
nadzemní podlaží s podkrovím staveb pro rodinné 
bydlení 

Koeficient zastavění ploch SV se nestanovuje 

Z43, Z44, 
Z45, P1 

Jedná se o 3 plochy smíšené výrobní 
sousedící se silnicí I/58, a to ze severu. 
Plocha P1 představuje plochu 
přestavby s převládajícím využitím 
SV. Dotýká se silnice I/58 z jihu. 

Podmínkou pro rozhodování o 
změnách v území není zpracování 
regulačního plánu. 
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Kód a 
název 
plochy 

Podmínky využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

Označ. Opatření a podmínky pro využití plochy

D – 
plochy 
dopravní 
infrastru
ktury 

Hlavní a převládající využití: plochy a stavby 
silnic, parkoviště pro osobní automobily, 
plochy veřejných prostranství 

Využití doplňující a přípustné: prvky drobné 
architektury, mobiliář veřejných prostranství, 
komunikace pro pěší, cyklostezky, nezbytná 
technická infrastruktura, doprovodná a 
izolační zeleň 

Využití nepřípustné: stavby a činnosti, které 
přímo nesouvisejí s hlavním a převládajícím, 
doplňujícím a přípustným využitím plochy 

Podmínky prostorového uspořádání:    výška 
staveb max. jedno nadzemní podlaží 
s podkrovím 

Koeficient zastavění ploch D se nestanovuje. 

Přeložka silnice 
III/4804 v délce 
210 m včetně 
nového mostu 
přes Lubinu v  
Košatce 
 

Záměrem je zkapacitnění mostu přes Lubinu a 
s tím spojené rozšíření komunikace III/4804 
v délce 210m. 

Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního plánu. 

Prodloužení 
silnice III/4808 
až do okružní 
křižovatky se 
silnicí III/4787  
v délce 640 m 
 

 
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního plánu. 
 

Rozšíření silnice 
III/4804 u 
hřbitova v délce 
390 m 

 

Jedná se o rozšíření silnice III/4804 
 na Košatku v délce cca 730m.  
Silnice je v současnosti lemována  
alejí vzrostlých stromů. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního plánu. 

Nová okružní 
křižovatka v 
místě křížení 
silnic III/4804 a 
III/4805 v  
Košatce 
 

Stávající křižovatka, která má nevyhovující 
parametry bude nahrazena okružní 
křižovatkou. 
Nepožaduje se prověření změn využití plochy 
územní studií. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního plánu. 
 

Rozšíření 
stávající silnice 
I/58 na 
čtyřpruhou 
komunikaci v 
úseku o délce  
cca 1750 m, 
přeložka této 
silnice v úseku 
2070 m 
 

Tento záměr je uveden v ÚP VÚC Beskydy  
jako veřejně prospěšný. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního plánu. 
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Kód a 
název 
plochy 

Podmínky využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

Označ. Opatření a podmínky pro využití plochy

T – 
plochy 
technické 
infrastru
ktury 

Hlavní a převládající využití: zařízení technické 
infrastruktury, stavby a zařízení sběrných 
dvorů 

Využití doplňující a přípustné: nezbytná 
dopravní infrastruktura, ochranná a izolační 
zeleň, stavby a zařízení nutné k provozu 
technické infrastruktury 

Využití nepřípustné:- stavby, zařízení a činnosti, 
které přímo nesouvisejí s hlavní funkcí 
plochy 

Podmínky prostorového uspořádání: nejsou 
stanoveny 

Koeficient zastavění ploch T se nestanovuje. 

Odkanalizování 
obce 
 
 

Realizace splaškové a výtlačné kanalizace 
v Obci Stará Ves nad Ondřejnicí a Košatka 
nad Odrou. 

Nepožaduje se prověření změn využití plochy 
územní studií. 
Podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území není zpracování regulačního plánu. 
 

 

 
Pozn.: Charakteristika ploch z hlediska předmětů ochrany PO a EVL viz kap. 4. 

 
 

3. IDENTIFIKACE A CHARAKTERISTIKA DOTČENÝCH EVL A PO  
 

Úvodní metodická poznámka: Identifikace dotčených EVL a PO probíhá na základě zřejmých vlivů vyplývajících 

z charakteru vymezených ploch. Pokud na základě podrobného výčtu všech vlivů a jejich podrobného zhodnocení 

dojde k identifikaci dalších (tzn. méně zřejmých) vlivů, je nutno tento posun promítnout také do případného 

rozšíření výčtu potenciálně dotčených EVL a PO.       
 

Z potenciálně dotčených PO a EVL jsou v této fázi identifikovány PO Poodří a EVL Poodří, 

které jsou v dalším textu blíže popsány. Vliv na jiné části soustavy Natura 2000 není 

vzhledem k jejich vzdálenosti od katastrálního území Staré Vsi nad Ondřejnicí a vzhledem k 

charakteru ploch vymezených v ÚPD pravděpodobný. Proto jsou v následujícím textu blíže 

charakterizovány pouze tyto dvě.  
 

3.1. PTAČÍ OBLAST POODŘÍ 
 

Ptačí oblast Poodří byla vymezena nařízením vlády č. 25/2005 Sb. dne 15.12.2004. PO se 

rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálních územích Albrechtičky, 

Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, 

Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Petřvaldík, Polanka nad 

Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, 

Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy a 

Zábřeh nad Odrou. 

Navržená ptačí oblast je totožná s CHKO Poodří a území tvoří úzký pruh podél řeky Odry, 

který je 32 km dlouhý a 4 km široký.  

V PO se nachází pouze část hodnocených záměrů – konkrétně plochy SB Z2, SB Z3, SB Z36, 

SB Z37, SB Z39, cyklostezky PV 1 a PV 2, kanalizace a ČOV a dále některé dopravní 

záměry.  
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Převážná část území PO je tvořena nivou řeky Odry s navazujícími říčními terasami Odry a 

jejích přítoků. Na přirozeně meandrující tok řeky s rozkolísaným průtokem vody navazují 

komplexy periodických tůní a říčních ramen a mokřady v lužních lesích i na loukách. Téměř 

každým rokem dochází k rozsáhlým povrchovým rozlivům Odry. Přirozené mokřady 

doplňuje pět rybničních soustav s více než 50 rybníky o celkové ploše cca 700 ha. Značné 

množství liniové a rozptýlené zeleně včetně početných solitérních stromů dodává krajině 

parkový ráz.    

Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou dle § 1 odst. 2 výše uvedeného nařízení populace 

bukače velkého (Botaurus stellaris), motáka pochopa (Circus aeruginosus), ledňáčka 

říčního  (Alcedo atthis) a kopřivky obecné (Anas strepera) a jejich biotopy.  

Cílem ochrany ptačí oblasti je podle § 1 odst. 3 uvedeného nařízení zachování a obnova 

ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu 

rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z 

hlediska ochrany.   
 

Pro PO jsou z pohledu předmětů ochrany rozhodující následující vlivy4: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozn.: Intenzita A – vysoký vliv, B – střední vliv, C – nízký vliv ; Plocha - procento plochy lokality, která je 
tímto faktorem zasažena ; Ovlivnění pozitivní (+), negativní (-)  

 
 

BLIŽŠÍ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ OCHRANY PO  
 

V této části jsou blíže popsány předměty ochrany Ptačí oblasti Poodří, zejména z hlediska 
jejich životních nároků, projevů a vyhodnocení současného stavu jejich populací z hlediska 
ochrany. 
Jedná se o ptačí druhy bukač velký, moták pochop, ledňáček říční a kopřivka obecná. 
 
Pro hodnocení stavu předmětů ochrany jsou mimo jiné použita následující kritéria5: 
 

podíl populace – vyjadřuje početnost a hustotu populace daného druhu vyskytujícího se na lokalitě, v 
poměru k populaci tohoto druhu na území státu 
 

                                                 
4  Pod pojmem vlivy se myslí veškeré lidské aktivity a přírodní procesy, které mohou mít vliv na ochranu a 

management lokality (jejich seznam je uveden v dodatku E rozhodnutí komise 97/266/ES ze dne 18. prosince 
1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000).  

5  Uvedená kritéria jsou také použita na tzv. „kartách lokalit“, kterými jsou výstupy z databáze informací o 
lokalitách soustavy Natura 2000. Tato databáze je (spolu s daty čerpanými z GIS analýz) primárně určena pro 
tvorbu standardních datových formulářů (SDF). Jde o standardizovanou formu (rozhodnutí komise 97/266/EC 
ze dne 18. prosince 1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000) pro předání dat o 
lokalitách soustavy Natura 2000 Evropské komisi. 

Vliv 
uvnitř/vně 

PO 
intenzita plocha  ovlivnění 

Chov ryb, měkkýšů, korýšů uvnitř B 30 - 
Sportovní rybářství uvnitř B 30 - 
Pěší turistika, jízda na koni a nemotorizovaných vozidlech 
(tedy i cyklistika) 

uvnitř B 40 - 

Motorizovaná vozidla uvnitř B 40 - 
Jiné přírodní procesy uvnitř B 20 - 



Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí – Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 

HBH Projekt spol. s r.o.  Brno, říjen 2008 
 

10

zachovalost – zahrnuje dvě hodnotící subkritéria – „stupeň zachování charakteristik stanoviště“ a 
„možnosti obnovy“.  
- stupeň zachování charakteristik stanoviště - hodnotí charakteristiky stanoviště, které se týkají 

biologických nároků daného druhu. Nejvýznamnější jsou charakteristiky mající souvislost s 
populační dynamikou druhu. Zhodnocena je struktura stanoviště a některé abiotické 
charakteristiky. Hledisko je hodnoceno třemi stupni (I – skvěle zachované podmínky, II – dobře 
zachované podmínky, III – průměrně zachované nebo částečně degradované charakteristiky) 

- možnosti obnovy - hodnotí se pouze v případech "průměrně zachované nebo částečně degradované 
charakteristiky". 

označení 
zachovalost 

zachování 
charakteristik

možnosti 
obnovy 

A  (skvěle zachovaný) I vše 

B  (dobře zachovaný) 
II vše 
III I 

C  (průměrně nebo nedostatečně zachovaný) všechny ostatní kombinace 

 
izolace – vyjadřuje stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření 
druhu. Kritérium lze interpretovat jako přibližnou míru toho, jak daná populace přispívá ke genetické 
diverzitě druhu, ale současně také jako míru zranitelnosti této populace. Charakteristika je uváděna ve 
třech stupních:  
- A – populace je (téměř) izolovaná 
- B – populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu 
- C – populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu 
 

celkové hodnocení – týká se celkového zhodnocení významu lokality pro zachování daného druhu. 
Kriterium jednak shrnuje předchozí kritéria a jednak také zohledňuje další charakteristiky6 lokality 
významné pro daný druh. Rozlišují se tři kategorie: 
- A – vysoce významná 
- B – velmi významná 
- C – významná 
  

BUKAČ VELKÝ (BOTAURUS STELLARIS) 
Bukač velký je pták velikosti bažanta, s dlouhým krkem, oproti volavkám má krátké nohy. 

Zbarvení je žlutohnědé s tmavým skvrněním, prachové peří mláďat je skořicově hnědé. 

Obývá celou palearktickou oblast od severní Afriky a západní Evropy po Sachalin, malá 

izolovaná populace žije i v jižní Africe. Ptáci na našem území jsou jen částečně tažní. 

Celoročním prostředím bukače velkého jsou rákosiny, střídající se třeba i s nevelkými 

plochami volné mělké vody, což jsou dnes u nás téměř výhradně litorální porosty na rybnících 

v menší míře i bažiny a slepá ramena řek. 

Žije skrytě a jednotlivě, je vidět zpravidla jen při přeletu nízko nad rákosinami, v letu je hlava 

zatažená na hřbet. Nápadný je hlas na hnízdištích – daleko slyšitelné, v intervalech opakované 

hluboké „vhumb“, zpravidla v noci, avšak také ve dne. Hnízdo je nízko uvnitř rákosí na 

                                                 
6  Tyto charakteristiky se mohou u jednotlivých druhů značně lišit, patří sem např. lidské aktivity na dané 

lokalitě a v jejím okolí, které mohou ovlivnit stav daného druhu z hlediska ochrany přírody, dále způsob 
obhospodařování půdy, statutární ochrana dané lokality, ekologické vztahy mezi jednotlivými typy stanovišť a 
druhy, atd. 
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hromádkách starého rostlinného materiálu a není příliš skryté. Vejce snáší od půli dubna do 

půli června. 

Potrava bukačů je pouze živočišná: vodní hmyz a jeho larvy (brouci, vodní ploštice, vážky), 

stejně tak i živočišný hmyz, dále ryby do velikosti 10 – 16 cm, žáby a pulci, příležitostně i 

drobní savci. Při lovu potravy stojí bukač nehnutě v mělké vodě nebo na břehu a čeká na 

kořist. 

Celkový hnízdní stav bukače velkého byl v ČR v letech 2001 – 2003 stanoven na 30 – 40 

párů. To je proti početnosti k r. 1989 (20 – 30 párů) zvýšení o více než 40 %. Počet 

osídlených kvadrátů se zvýšil ze 7 na 11 %. Početnost bukače velkého v PO Poodří se 

odhaduje na 3 – 5 párů. Vzhledem k nízké celkové početnosti a velkým výkyvům počtů je 

však bukač velký zařazen ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. do kategorie  kriticky ohrožený. 

Charakteristiky populace bukače velkého v rámci PO:  

podíl populace – 2 - 15 %; zachovalost  B; izolace C; celkové hodnocení B 

 

MOTÁK POCHOP (CIRCUS AERIGUNOSUS) 
Hnízdní areál pochopa se rozkládá téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších částí a v Asii, 

žije i v severozápadní Africe. V nejsevernějších částech Evropy je tažný, ve Středomoří stálý. 

Naši ptáci jsou tažní, na hnízdiště přilétají v březnu až dubnu, na zimoviště ve Středomoří či 

severní Africe odlétají už od července až do října. Zimování je zcela mimořádné.  

Dosahuje téměř velikosti káně lesní, od které se však dá poměrně snadno rozeznat i v letu. Let 

je pomalý, kymácivý, ptáci při něm často mění směr i výšku. Při plachtění a kroužení nedrží 

křídla vodorovně, nýbrž šikmo nahoru ve tvaru písmene V. Svatební lety jsou doprovázeny 

kroužením ve výškách, střemhlavými pády a přemety. 

Dospělý samec (od 3 let věku) je hnědý se světlou hlavou, šedým ocasem, velkými šedými 

štíty v křídlech, na nichž jsou černé špice. samice je tmavě hnědá se žlutavě bílým temenem, 

hrdlem a ramenními částmi křídel. 

Ptáci s ozývají pouze na hnízdišti, nejčastěji naříkavým „klijé“, při příletu k hnízdu slabým 

pískáním. V době hnízdění vyhledává především porosty rákosin, orobince a jiné mokřadní 

vegetace na rybnících, jezerech, slepých ramenech řek či v bažinách. Hnízdo staví právě 

v těchto příbřežních porostech na zemi, někdy ale i ve vrbových keřích a dokonce i v obilí. 

Loví v otevřené krajině polí a luk, na které mokřady navazují. Jeho kořistí jsou především 

drobní savci a ptáci. 

V ČR bylo první hnízdění pochopa doloženo v roce 1940, do roku 1950 už pochopi hnízdili 

na mnoha místech a do roku 1973 byl počet hnízdících párů pochopa v Československu 

odhadnut na 50. Nárůst pokračoval a při posledním sčítání početnosti v letech 2001 – 2003 

byl počet párů odhadnut na 1300 – 1700. Oproti předchozímu mapování v letech 1985 – 1989 

je to nárůst o více než 40 %. V posledních desetiletích jsou známa hnízdění z naprosto 

netypických prostředí, jako jsou obilná pole, terestrické polní rákosiny, lesní paseky atd. 
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Totéž platí i o umístění hnízd, která byla nalezena ve vrbových keřích až 3,5 m nad zemí nabo 

dokonce na borovici 15 m vysoko. V prostoru PO Poodří je počet párů pochopa odhadován na 

25 – 35 párů. 

Charakteristiky populace pochopa v rámci PO:  

podíl populace – 0 - 2 %; zachovalost  B; izolace C; celkové hodnocení A 

 

LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ (ALCEDO ATTHIS) 
Areál ledňáčka říčního se rozkládá téměř v celé Evropě kromě nejsevernějších částí, ve 

střední, východní a jihovýchodní Asii až po Šalamounovy ostrovy. 

Část populace u nás je stálá a potulná, část tažná (většinu tvoří mladí ptáci, odlétají hlavně 

jihozápadním a jižním směrem až do Středomoří). 

Ledňáček je svrchu modrozelený, zespodu živě rezavý. Má velkou hlavu s dlouhým, rovným 

zobákem, krátký ocas a nožky. Základním předpokladem výskytu ledňáčka je dosažitelnost 

čisté vody bohaté na rybky menší než 10cm, které loví střemhlavým pádem z větví nad 

hladinou.Vyskytuje se proto na březích pomaleji tekoucích vod, ale i rybníků a jezer. 

V hnízdním období vyžaduje vhodné vertikální hlinité či písčité, více než 1m vysoké břehy, 

ve kterých hrabe hnízdní nory. Hnízdí od dubna do července, pravidelně dvakrát, někdy i 

třikrát ročně. Obsazená nora se pozná podle praménku tekutého ostře zapáchajícího trusu, 

který z ní vytéká. Zda ledňáček krmí mláďata poznáme i podle držení ulovené rybky. Když ji 

nese do nory, drží ji hlavou dopředou, pokud ji má pro sebe, polyká ji vždy hlavou napřed. 

Početnost ledňáčků se může z roku na rok výrazně změnit v závislosti na počasí daného roku, 

a to nejen v době hnízdění, ale hlavně v zimě. Hodně jich přijde o život v krutých zimách, kdy 

vodní toky zcela zamrznou. Ve vhodných letech jsou však schopni vyvést mláďata i třikrát 

ročně, a tak nohou ztráty během několika let nahradit. V letech 2001 – 2003 byla celková 

početnost ledňáčka v ČR odhadnuta na 500 – 900 párů, dochází k mírnému nárůstu populace. 

Stálá populace v PO Poodří činí 15 – 25 párů. 

Charakteristiky populace ledňáčka říčního v rámci PO:  

podíl populace – 2 - 15 %; zachovalost  A; izolace C; celkové hodnocení A 

 

KOPŘIVKA OBECNÁ (ANAS STREPERA) 
Hnízdí v celé Evropě, dále na východ ve střední a východní Asii a ve velké části Severní 

Ameriky. V letech 1970 – 1990 byl v Evropě konstatován velký pokles početnosti. 

V současnosti počet opět roste, ale nebylo ještě dosaženo původního stavu. evropské populace 

kopřivek jsou tažné, zimoviště ptáků z ČR leží zejména jihozápadním směrem v jižní Francii 

až severní Itálii. 

Kopřivka je jen o málo menší než kachna divoká, nenápadným zbarvením je podobná její 

samici. Samec je světleji šedý s jemným vlnkováním a černou zádí. V křídle je čtvercové bílé 
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zrcátko. Hlas je nápadný, zřídka slyšet, podobá se hlasu kachny divoké.Jednotlivé páry se 

zpravidla drží spolu, během tahu ale tvoří i velká hejna. 

na hnízdištích se objevují mezi polovinou března až polovinou dubna, odlétají v červenci až 

září. Hnízdním prostředím kopřivky jsou mělké vodní nádrže s bohatou vegetací, u nás 

především větší rybníky s volnou vodní hladinou, pozvolnými břehy a ostrůvky porostlými 

hustou nízkou vegetací, např. kopřivami nebo travou. Hnízdo je téměř výhradn na suché zemi 

nedaleko vody, obvykle v hustém bylinném porostu, často v kopřivách. 

Potrava je převážně rostlinná, jsou to mladé výhonky rostlin, listy i kořeny vodních rostlin, 

jako je rdest, zblochan, ostřice, sítina a různé trávy. Potravu sbírá nebo trhá při plavání. 

Celkový hnízdní stav kopřivky obecné v ČR v letech 2001 – 2003 činil 1800 – 3200 párů.To 

je oproti početnosti k r. 1989 zvýšení zhruba o 20 %. Stejně tak roste i obsazenost území. Na 

území PO Poodří se zastavuje cca 450 – 550 jedinců. 

Charakteristiky populace v rámci PO:  

podíl populace – 0- 2 %; zachovalost  B; izolace C; celkové hodnocení A 

 

3.2. EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA POODŘÍ 
 

EVL Poodří byla vymezena (tzn. zařazena do tzv. národního seznamu) nařízením vlády č. 

132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.  

PO se rozkládá na území Moravskoslezského kraje, v katastrálních územích Albrechtičky, 

Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bravantice, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník 

nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Odry, Petřvaldík, 

Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad 

Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Velké Albrechtice, Vražné u 

Oder, Výškovice u Ostravy a Zábřeh nad Odrou.  
   

Předmětem ochrany PO Poodří jsou tyto typy přírodních stanovišť a druhy: 

Typy přírodních stanovišť (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 
 

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně 

kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd 

Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea   

3140  -  Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek   

3150  -  Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition   

6440  -   Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii   

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

nemoralis)   

7140  -   Přechodová rašeliniště a třasoviště   

9170  -   Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum   
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91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae)   

91F0  -  Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. 

habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým 

(F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion 

minoris)   

 

Rostlinné druhy  

nejsou předmětem ochrany 

 

Živočišné druhy  (symbol * označuje prioritní druhy) 

 

- svinutec tenký (Anisus vorticulus) 

- kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

- ohniváček černočárý (Lycaena dispar) 

- modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 

- piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) 

- páchník hnědý (Osmoderma eremita *) 

- čolek velký (Triturus cristatus) 

- velevrub tupý (Unio crassus) 

 

POLOHA: 

Údolní niva řeky Odry JV od Ostravy v úseku Jistebník - Studénka - Mankovice, včetně jejích 

říčních teras.    

 

EKOTOP: 

Geologie: Leží na rozhraní dvou geologických celků - Českého masívu a Západních Karpat. 

Povrch je tvořen kvartérními uloženinami. Pravobřežní terasy jsou tvořeny na bázi fluviálními 

štěrky a štěrkopísky, na nich glacilakustrinní písky, jíly a glacifluviální štěrkopísky sálského 

zalednění. Povrch tvořen sprašovými hlínami wurmského stáří o mocnosti 1-5 m. 

Geomorfologie: Protáhlá říční niva orientovaná ve směru JZ - SV s nejnižší nadmořskou 

výškou v Ostravě - Zábřehu 212 m n. m. na řece Odře a nejvyšší opět na řece v Mankovicích 

283 m n. m. Maximální výška je na říční terase v jižní části území, při hranici CHKO Poodří 

v Hůrce (298 m n. m.) 

Krajinná charakteristika: Specifický charakter lužní parkové krajiny, v níž se kolem 

meandrujícího toku řeky Odry střídají lužní lesy s loukami s bohatou rozptýlenou zelení 

remízků a solitérních stromů. Krásu této krajiny podtrhují lužní tůně a drobné meandrující 

přítoky řeky, stejně jako rybníky a rybniční soustavy s velkým množstvím rostlinstva na 

hladinách i v litorálech, s četnými druhy živočichů, především ptáků a obojživelníků. 
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Rovinatá krajina, ze které jsou krásné výhledy na hřebeny Beskyd i mírné svahy Oderských 

vrchů. Naopak i při pohledu ze svahů jmenovaných horských celků tvoří Poodří výrazný 

krajinný útvar, podstatný pro krajinný ráz Moravské brány, její oderské části.    

BIOTA: 

Pro biotu Poodří je podstatný přirozeně zachovalý hydrologický systém řeky Odry s unikátní 

délkou neregulovaného toku. Charakter samotného vodního prostředí ovlivňuje mimo jiné 

rybí společenstva řeky a jejich velkou druhovou pestrost (přes 30 druhů). Horní bystřinný tok 

se štěrkovým dnem obsazují reofilní druhy ryb lipanového pásma, níže protékající řeka 

prohlubuje své koryto a vytváří táhlé proudy s tišinami vhodnými pro druhy parmového 

pásma. V nivě se uplatňují především společenstva lužních lesů, představujících primární 

vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh. Svahy říčních teras a částečně také starých 

vysokých rybničních hrází jsou porostlé dubohabrovými a dubolipovými lesy, s velmi 

vzácným výskytem suťových a roklinových listnatých lesů a květnatých bučin  na prudkých 

svazích jižní části území v Bernarticích nad Odrou. Kromě lesních společenstev jsou 

významně zastoupena společenstva vodní a mokřadní. V drobnějších čistých vodách se 

vyskytují společenstva parožnatek (Charetea).  

Pro krajinu Poodří je typické střídání meandrujícího toku Odry, lužních lesů, luk a rybníků s 

drobnými toky přítoků. Solitérní zeleň a remízky v lukách, stejně jako porosty hrází rybníků a 

aleje podél cest většinou odpovídají druhovým složením okolním přirozeným společenstvům. 

Výjimku tvoří staré vysoké rybniční hráze, na nichž se vyvinula společenstva dubohabřin, 

přestože ve vedlejší nivě jsou porosty lužní.    
 

KVALITA A VÝZNAM: 

Mozaika společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, trvalých i periodických tůní a 

močálů vytváří velmi příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných a 

ohrožených druhů rostlin. Velmi významné je území Poodří i z hlediska zoologického. 

Unikátní přirozený hydrologický režim řeky Odry ovlivňuje na něj vázaná mokřadní 

společenstva s výskytem četných druhů obratlovců i bezobratlých, z nichž některé patří k 

zvláště chráněným. Díky vysoké samočisticí schopnosti řeky se v toku trvale vyskytují 

chráněné druhy ryb. Dobře prosvětlené a na vodní vegetaci bohaté tůně vytvářejí příznivé 

podmínky např. pro „naturový“ druh ryby piskoře pruhovaného. 

Na podmáčených loukách zůstala zachována pestrá společenstva Lepidopter s významnými 

druhy ohniváček černočárý a modrásek bahenní a zástupci rovnokřídlých (Orthoptera), které 

představují významné bioindikátory vyváženosti lučních společenstev.  

Různověká rozptýlená zeleň, solitérní stromy a doprovodné břehové porosty nabízejí pestrá 

stanoviště pro dutinové druhy bezobratlých – páchník hnědý nebo roháč obecný.  

Velmi cennými biotopy jsou bezesporu desítky rybníků o celkové výměře 700 ha, které 

představují významné hnízdiště pro druh moták pochop a tahové shromaždiště pro vodní 

ptactvo během jarních a podzimních migrací.  
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V současné vysoce civilizované a antropogenně pozměněné krajině vykazuje Poodří vysokou 

relativní zachovalost přírodních aluviálních ekosystémů s refugiem pro řadu vzácných a 

ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

Území p-SCI Poodří téměř celé spadá do CHKO Poodří a většina jeho plochy se také 

překrývá s mezinárodně významným mokřadem Poodří chráněným od roku 1993 Ramsarskou 

úmluvou. 

V územních systémech ekologické stability je část p-SCI součástí nadregionálního biocentra 

Oderská niva a dále také nadregionálního biokoridoru. V rámci Natury 2000 je většina plochy 

p-SCI Poodří současně též Ptačí oblastí Poodří.    

ZRANITELNOST: 

Nejzávažnější ohrožení představují snahy o prosazení trasy kanálu Odra – Dunaj v nivě Odry 

a navazující pravobřežní říční terasa. Koryto kanálu ohrozí hydrologický režim mokřadů, 

pramenišť a drobných vodních toků v patě terasy, případně je úplně zničí.  

Ohrožením pro hydrologický režim mokřadů a pramenišť v patě terasy jsou rovněž snahy o 

rozšíření rozvojových zón v oblasti kolem letiště Mošnov, obzvláště v katastrech Nové 

Horky, Albrechtiček a Petřvaldíku. 

Velkým nebezpečím jsou snahy o budování nádrží na horním toku Odry nebo jejích přítocích. 

Ekosystémy údolní nivy jsou závislé na zachování přirozeně rozkolísaného vodního režimu, 

tj. kombinace minimálních průtoků a rozsáhlých plošných rozlivů jedno- až dvouletých vod 

(desítky km2), které zde nastávají v různou roční dobu a s různou intenzitou, v závislosti na 

klimatických odchylkách jednotlivých sezón. Rozkolísané průtoky jsou důležité pro 

zachování lužních lesů, aluviálních luk, periodických tůní a periodicky protékaných ramen, 

izolovaných říčních ramen s trvalou vodní hladinou, pro udržení živého procesu změn a 

vývoje meandrů atd. 

Kvalita lučních porostů a v nich nacházejících se tůní může být dále místy negativně 

ovlivněna nevhodným hnojením a vůbec celkovým způsobem hospodaření na loukách. 

Složení a kvalita společenstev rybníků a mrtvých ramen jsou pak závislé na hospodaření 

rybníkářském a rybářském.  

Vzhledem k blízkosti sídlišť, velké četnosti komunikací pro motorová vozidla a souběhu 

hranice CHKO s frekventovanou železniční tratí je zde prokazatelný antropogenní vliv, 

zejména kumulace migračních bariér, hlukové, světelné aj. znečištění. 

Poodří zasahuje do okraje Ostravy, třetího největšího města v ČR. Enormně narůstá 

návštěvnost turistů, cyklistů, sportovních rybářů, apod., kapacita únosnosti chráněného území 

je však vzhledem k jeho rozloze a ke snadné přístupnosti většiny lokalit jen velmi malá. 

 

Pro EVL jsou z pohledu předmětů ochrany rozhodující následující vlivy7:  

                                                 
7  Pod pojmem vlivy se myslí veškeré lidské aktivity a přírodní procesy, které mohou mít vliv na ochranu a 

management lokality (jejich seznam je uveden v dodatku E rozhodnutí komise 97/266/ES ze dne 18. prosince 
1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000).  
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Pozn.: Intenzita A – vysoký vliv, B – střední vliv, C – nízký vliv ; Plocha - procento plochy lokality, která je 
tímto faktorem zasažena ; Ovlivnění pozitivní (+), negativní (-)  
 

 

 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ OCHRANY EVL POODŘÍ 
 
Typy přírodních stanovišť: 
 

3130 -  OLIGOTROFNÍ AŽ MEZOTROFNÍ STOJATÉ VODY NÍŽINNÉHO AŽ SUBALPÍNSKÉHO STUPNĚ 

KONTINENTÁLNÍ A ALPÍNSKÉ OBLASTI A HORSKÝCH POLOH A JINÝCH OBLASTÍ, S VEGETACÍ TŘÍD 

LITTORELLETEA UNIFLORAE NEBO ISOËTO-NANOJUNCETEA   
Plochy s převahou jednoletých rostlin a v období klíčení charakteristických druhů, dobře provlhčené. 

Nejčastěji jde o obnažená dna letněných rybníků, periodických tůní a mrtvých ramen, břehy 

přehradních nádrží a pískoven s kolísající výškou vodního sloupce, vzácněji říční náplavy, 

mechanicky narušená a zaplavovaná místa v loukách, okraje slanisek, zamokřená pole a cesty. 

Substrátem je písek, štěrk, jíl nebo bahno s vysokým podílem organických látek a kyselou až mírně 

bazickou reakcí. Dlouhodobější zaplavení není nezbytnou podmínkou rozvoje této vegetace, 

představuje však pro konkurenčně slabé jednoleté druhy výhodu, neboť jejich vegetační cyklus je 

velmi krátký a proběhne ještě před rozvojem vegetace s převahou vytrvalých druhů. To je nejlépe 

splněno u letněných rybníků. V mělkých nádržích přetrvávají po opadu vody obvykle i vytrvalé 

bahenní a pobřežní rostliny, zatímco porosty drobných jednoletých druhů se vyvíjejí jen fragmentárně. 

 

3140 -  TVRDÉ OLIGO-MEZOTROFNÍ VODY S BENTICKOU VEGETACÍ PAROŽNATEK  

Jedná se o makroskopické řasy parožnatky (Chara), ponořené pod vodní hladinou. Tělo řas tvoří 

stélka, která se svým tvarem podobá stonku a listům cévnatých rostlin. Stélka je na dně přichycená k 

podkladu pomocí rhizoidů. Společenstva parožnatek vytvářejí převážně homogenní zapojené porosty, 

které jsou buď nízkého vzrůstu (Charetum fragilis), nebo mohou prorůstat celý vodní sloupec až do 

výše 2 metrů (Charetum hispidae). Společenstva jsou druhově velmi chudá často jednodruhová, 

konkurenčně jsou velmi slabá. Parožnatky osidlují čisté toky, prameniště, periodické mokřady, ale 

především stojaté vody od velmi mělkých tůní až po hluboké jezera. V současnosti je často najdeme 

jako pionýrská společenstva v nových antropogenně vzniklých biotopech, jako např. zaplavené lomy. 

Vliv 
uvnitř/vně 

PO 
intenzita plocha  ovlivnění 

Chov ryb, měkkýšů, korýšů uvnitř B 30 - 

Sportovní rybářství uvnitř B 30 - 

Pěší turistika, jízda na koni a nemotorizovaných vozidlech (tedy i 
cyklistika) 

uvnitř B 40 - 

Motorizovaná vozidla uvnitř B 40 - 

Jiné přírodní procesy uvnitř B 20 - 

Invaze nějakého druhu uvnitř A 5 - 
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Z hlediska přítomnosti živin většina druhů preferuje oligotrofní – případně dystrofní až mezotrofní 

stanoviště. Některé chary jsou však typické i pro eutrofní vody. 

 

3150  -  PŘIROZENÉ EUTROFNÍ VODNÍ NÁDRŽE S VEGETACÍ TYPU MAGNOPOTAMION NEBO 

HYDROCHARITION   
Porosty ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin, které se buď ve vodě volně vznášejí nebo jsou 

zakořeněny v substrátu dna. Porosty jsou z hlediska struktury velmi různorodé. Mohou být jedno- až 

třívrstevné. Řada druhů dočasně vytváří vrstvu nad vodní hladinou – jedná se buď o horní části 

květonosných lodyh nebo o listy. Osidlují eutrofní až mezotrofní přirozené a polopřirozené stojaté 

nebo pomalu tekoucí vody s pH větším než 6. Někdy tuto vegetaci najdeme v antropogenních nádržích 

v nížinách a pahorkatinách. 

6440  -  NIVNÍ LOUKY ŘÍČNÍCH ÚDOLÍ SVAZU CNIDION DUBII   

Nivy na dolních tocích velkých řek v teplých a suchých, kontinentálně laděných oblastech. Půdy jsou 

hlinité až jílovité, na dlouhodoběji zaplavovaných místech oglejené až glejové, někdy mírně zasolené, 

dobře zásobené živinami, v létě vysýchající. Nezbytným předpokladem pro rozvoj tohoto typu luk 

jsou pravidelné jarní záplavy. Délka záplav je různá podle umístění porostu v terénu, v nejvýše 

položených místech trvá jen krátce v období kulminace povodňové vlny, mírné terénní sníženiny 

mohou být naopak zaplaveny od jara až do června nebo července.  

Louky jsou obvykle druhově bohaté, plně zapojené. Převažují v nich vlhkomilné traviny psárka luční, 

ostřice dvouřadá, sítina černavá, lipnice bahenní a luční. 

 

6510  -  EXTENZIVNÍ SEČENÉ LOUKY NÍŽIN AŽ PODHŮŘÍ (ARRHENATHERION, BRACHYPODIO-

CENTAUREION NEMORALIS)   

Extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných travin jako je 

ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava červená. Vyskytují 

se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na zatravněných úhorech a v 

ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel. Osidlují mírně kyselé až 

neutrální, středně hluboké až hluboké, mírně vlhké až mírně suché půdy s dobrou zásobou 

živin. 

Variabilita těchto porostů je poměrně široká. Velká proměnlivost druhového složení odráží 

poměrně široké ekologické spektrum a místní způsob hospodaření. 

7140  -  PŘECHODOVÁ RAŠELINIŠTĚ A TŘASOVIŠTĚ   
Ostřicovo – mechová rašelinná až slatinná společenstva, která jsou dobře zásobená podzemní vodou. 

Hladina podzemní vody dosahuje na povrch anebo je blízko povrchu. Dominují v nich nízké ostřice a 

další druhy šáchorovitých s velmi dobře vyvinutým mechovým patrem. Společenstva osidlují hlavně 

svahové nebo údolní polohy, ale také prameniště a místa v blízkosti potoků na chudém geologickém 

podloží, případně navazují na okraje oligotrofních jezer nebo okrajové zóny vrchovišť, tzv.laggy. 
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Vrstva humolitu má různou mocnost, obvykle je nižší než u vrchovišť, pohybuje od desítek centimetrů 

k několika metrům.  

Společenstva vyžadují vysokou hladinu podzemní vody s kyselou až mírně zásaditou reakcí, chudou 

až středně bohatou na minerální látky. 

9170  -  DUBOHABŘINY ASOCIACE GALIO-CARPINETUM   
Lesy tvořené habrem obecným a dubem zimním nebo dubem letním, v podúrovni stromového patra s 

častou příměsí lípy srdčité nebo babyky. Podíl hlavních dřevin kolísá od porostů čistě habrových k 

čistě dubovým. Keřové patro může ale nemusí být dobře vyvinuto, tvoří je druhy stromového patra a 

dále např. líska obecná a hlohy. V bylinném patře se pravidelně vyskytují druhy listnatých lesů běžné i 

v bučinách (např. strdivka nící, lipnice hajní a violka lesní) a dále poměrně teplomilnější mezofilní 

lesní druhy, např. zvonek broskvolistý, konvalinka vonná a černýš hajní. Na jaře před olistěním stromů 

se vyvíjí nápadný aspekt s geofyty (např. sasankami a dymnivkami). Mechové patro je vyvinuto 

nevýrazně. 

Půdy jsou živinami bohaté, obvykle hlubší, na kyselých i bazických horninách, na svazích a plošinách. 

Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských výškách do 450 m, vzácněji až do 550 m. 

 

91E0*  -  SMÍŠENÉ JASANOVO-OLŠOVÉ LUŽNÍ LESY TEMPERÁTNÍ A BOREÁLNÍ EVROPY (ALNO-
PADION, ALNION INCANAE, SALICION ALBAE)   

Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním 

ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření 

způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) 

rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších 

polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy. 

 

91F0  -  SMÍŠENÉ LUŽNÍ LESY S DUBEM LETNÍM (QUERCUS ROBUR), JILMEM VAZEM (ULMUS 

LAEVIS), J. HABROLISTÝM (U. MINOR), JASANEM ZTEPILÝM (FRAXINUS EXCELSIOR) NEBO J. 
ÚZKOLISTÝM (F. ANGUSTIFOLIA) PODÉL VELKÝCH ŘEK ATLANTSKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ 

PROVINCIE (ULMENION MINORIS)   

Lužní lesy tvořené dubem, jasanem a olší (tvrdé luhy) na vyšších a relativně sušších polohách 

údolních niv s méně častými a kratšími povrchovými záplavami. Půdy jsou různé od typologicky 

nevyvinutých nivních a oglejených až po hnědé, bohaté na živiny. Keřové patro je dobře vyvinuté a je 

druhově bohaté. V bylinném patře jsou přítomné nitrofilní, mezofilní a hygrofilní druhy s výrazným 

jarním aspektem. 
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Druhy: 

SVINUTEC TENKÝ (ANISUS VORTICULUS) 
Rozšíření. Z České republiky je známo pouze několik málo lokalit. Vyskytuje se v širší oblasti 

soutoku Moravy a Dyje a v oblasti Pálavy. Izolovaně pak rovněž v okolí Týna nad Bečvou, v Poodří a 

Litovelském Pomoraví. V Čechách byly známy dvě lokality u Mělníka, a to park Na Podolí a pískovna 

u Kelských Větrušic. Při monitoringu těchto dvou lokalit v roce 2006 však nebyl oproti letům 

předchozím výskyt druhu potvrzen.  

Ekologie. Svinutec tenký je velmi vzácný druh a svým výskytem je vázán na zarostlé stojaté eutrofní 

tůně v nivách velkých řek a odstavená ramena se spletí vodního rostlinstva. Výjimečně se vyskytuje i 

v rybnících nebo hustě zarostlých drobných pískovnách. Zřejmě je náročnější na obsah vápníku. 

Živí se nárosty řas a odumřelými částmi rostlin. Je obojetného pohlaví.  

Ohrožení. Mezi negativní faktory patří zejména mizení vhodných biotopů v souvislosti s nevhodnými 

zásahy do vodních nádrží a jejich okolí, regulacemi velkých vodních toků, vzrůstající eutrofizací, 

změnou druhového složení vodních společenstev, postupným zánikem (zazemněním) a znečištěním 

biotopů.  

Péče o druh. V rámci péče o druh je podstatné zajistit i do budoucna tradiční management pro dané 

stanoviště. Jedná se zejména o citlivé odstraňování biomasy. Žádoucí je rovněž zajistit co 

nejpřirozenější vodní režim. Vhodným opatřením může být i introdukce svinutce na vhodné lokality 

(např. menší a zarostlé pískovny) v oblasti výskytu. 

  

 KUŇKA OHNIVÁ (BOMBINA BOMBINA) 
Rozšíření. Vyskytuje se od východní poloviny Německa až po Ural. Na severu zasahuje až do jižního 

Švédska, na jihu do severozápadního Řecka. Je známa i z evropské části Turecka. 

Území České republiky leží na západním okraji areálu tohoto druhu. Kuňka obecná chybí v západních 

Čechách, v Libereckém kraji, v centrálních partiích Českomoravské vysočiny, v karpatských pohořích 

a kromě okolí Ostravy na severní Moravě a ve Slezsku. Na ostatních místech republiky je rozšířena 

víceméně plošně ve výškovém rozpětí 150-730 m n.m.  

Ekologie. Typickými biotopy pro tento druh jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté vody na 

dobře osluněných místech: pobřežní pásma rybníků, tůně. Obývá také periodické nádrže. Je více 

vodomilná než kuňka žlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření a 

kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna). 

Rozmnožování předcházejí hlasové projevy. Z vajíček se zhruba po jednom až dvou týdnech líhnou 

larvy živící se řasami a organickými zbytky. Přibližně po dvou měsících se proměňují v žabky, které 

se zdržují rovněž ve vodě a žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Počátkem podzimu žáby 

vodu opouštějí a migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, 

pod návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp. Byli popsáni kříženci s kuňkou žlutobřichou, a to i z 

našeho území. Areály obou druhů kuněk se nepřekrývají, avšak v zóně dotyku areálů vzniká tzv. 

hybridní zóna, kde nalezneme prakticky výhradně křížence obou druhů.  

Ohrožení. Kuňky jsou výrazně ohroženy krajinotvornými změnami – scelováním zemědělské půdy, 

úpravami rybníků pro zemědělské a rekreační účely (tj. prohlubování nádrží a odstraňování pobřežní 
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vegetace), melioracemi mokřadů, přeměnou luk na pole, odvodňováním luk a lesů, regulacemi potoků 

a zatrubňováním drobných vodotečí, proměnou luk v pole, zasypáváním jezírek v lomech a 

pískovnách komunálním odpadem, melioracemi, chemizací v zemědělství a podobnými negativními 

zásahy. V neposlední řadě přistupují faktory jako nešetrné rybářské obhospodařování rybníků (vysoké 

rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách apod. Před predátory chrání kuňky poměrně 

účinně mělké zarostlé břehy. V rybnících bez takovýchto břehů kuňky zpravidla nežijí. Obecně lze 

shrnout, že kuňka obecná trpí zánikem biotopů a zásahem do biotopů ať již z hlediska chemického, či 

mechanického. 

Péče o druh. Z hlediska péče o druh je nejdůležitější ochrana a vhodná údržba biotopů. Pro kuňky je 

prospěšné zachovat místa s vysokou hladinou spodní vody. Na těchto místech je vhodný extenzivní 

způsob hospodaření, což znamená mimo jiné zamezit hnojení a používání biocidů. Stejně důležité je 

zabránit znečištění a zazemnění drobných nádrží. Proti tomu často postačí odstranit organickou hmotu 

(např. spadané listí), jíž jsou malé vodní plochy zanášeny. Někdy je vhodné nádrž i mírně prohloubit. 

Při údržbě lokalit se často zapomíná na údržbu pobřežních houštin. Pro kuňky vyžadující osluněnou 

vodní plochu je tento zákrok důležitý. Druh je výrazně geneticky diferencován, umělý transfer jedinců 

by měl být proto z ochrany tohoto druhu vyloučen.  

 

OHNIVÁČEK ČERNOČÁRÝ (LYCAENA DISPAR) 
Rozšíření. Euroasijský druh (rozšířený od západní Evropy až k Amuru, na sever až do jižního Finska), 

v rámci svého areálu rozdělený do několika poddruhů s rozdílným stavem ohrožení (ohrožen 

především v západní Evropě, kde např. nominátní poddruh ve Velké Británii vyhynul).  

V České republice (ssp. rutilus) na Moravě, zejména jižní a jihovýchodní, častý, osidluje místy i 

ruderální biotopy. Jeho rozšíření v současnosti sahá až do Slezska a jižních a východních Čech.  

Ekologie. Ohniváček černočárný je druh vlhkých luk a mokřadů. Dospělci se vyskytují ve dvou 

generacích od dubna do září. Létají za teplého počasí a sají nektar, mají poměrně velkou disperzní 

schopnost. Hostitelskými rostlinami housenek jsou šťovíky, rdesno hadí kořen, aj. Vývoj trvá až jeden 

rok. Populace žijící na jižní Moravě je spíše eurytopní, často jej lze zastihnout i mimo jeho 

preferovaná stanoviště, tedy i na ruderálech, v intravilánech obcí, okrajích polí, apod.  

Ohrožení. Druh v současnosti není ohrožen. Je prokázáno jeho úspěšné šíření z jižních oblastí Moravy 

směrem na sever.  

Péče o druh. Na konkrétních lokalitách působí negativně na populaci druhu především intenzivní 

pastva s plošným sečením nedopasků, plošné sečení luk, vícenásobná nebo nevhodně načasovaná seč a 

změny vodního režimu (meliorace lokality). Naopak extenzivní způsob hospodaření (mozaikovitá seč 

či pastva), management vedoucí k zachování vhodného vodního režimu je pro zachování biotopu 

druhu a přežívání populací vhodný. Absence managementu vede k přirozeným změnám stanoviště 

(zarůstání), které se stávají zvláště problematické stejně jako další negativní vlivy v případě, že v okolí 

nenachází další vhodný habitat, který by zajistil přežití dané populace. Zalesňování lokalit má stejný 

dopad jako zarůstání v případě absence managementu a je proto hodnoceno také negativně spolu s 

plošným používání biocidů a hnojením konkrétních lokalit a jejich nejbližšího okolí. 
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MODRÁSEK BAHENNÍ  (MACULINEA NAUSITHOUS) 
Rozšíření. V České republice je modrásek bahenní rozšířen téměř po celém území, především v 

nivách dolních a středních toků řek. Ve vyšších polohách se nevyskytuje. Dosud je poměrně hojným 

druhem. Na rozdíl od ostatních našich druhů rodu Maculinea zatím nedošlo k jeho masivnějšímu 

ústupu. Nejhojněji se vyskytuje na severní Moravě, v Bílých Karpatech, na Českomoravské vrchovině 

a v jižních a východních Čechách. 

Ekologie. Preferuje především vlhké, nehnojené, extenzivně kosené krvavcové louky, ale dokáže žít 

např. i ve vlhkých příkopech podél silnic, na podmáčených ruderálních stanovištích a na 

poddolovaných územích. Není však schopen přežívat na loukách, na kterých probíhá druhá seč v době 

od začátku července do začátku září, tj. v období letu dospělců, kladení vajíček a časného vývoje 

housenek. Dospělci se vyskytují od začátku července do začátku srpna s vrcholem obvykle kolem 20. 

– 25. července. Sají nektar na krvavci totenu. Vývojový cyklus je obdobný jako u modráska 

očkovaného. Hostitelskou rostlinou housenek je krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Samice 

kladou vajíčka po několika do rozvinutých květních hlávek krvavce. První tři instary housenek se 

vyvíjejí v semenících. Ve čtvrtém instaru padají housenky na zem, kde jsou vyhledány dělnicemi 

hostitelských mravenců (druhu Myrmica scabrinodis, méně často Myrmica ruginodis), které je 

odnášejí do svých mravenišť. Pokud hostitelské mraveniště prosperuje, housenky se nechávají od 

mravenců krmit. Pokud je mravenčí kolonie slabá, živí se housenky larvami a kuklami mravenců. Po 

přezimování se v hnízdech mravenců i kuklí.  

Ohrožení. Radikální úbytek lokalit tohoto druhu byl způsoben především změnou obhospodařování 

vlhkých krvavcových luk, které byly původně mozaikovitě ručně koseny. Ve druhé polovině 20. 

století byly z velké části zmeliorovány, intenzivně hnojeny a dvakrát ročně strojově koseny nebo 

rozorány a přeměněny v pole. Řada vhodných stanovišť zůstala od 90. let 20. století naopak nekosena 

a zarostla vysokou buření nebo dřevinami. Opětovně zaváděné plošné strojové kosení dvakrát ročně 

ničí především hnízda hostitelského mravence Myrmica scabrinodis. Vážné ohrožení představuje také 

zalesňování stávajících lokalit rychle rostoucími dřevinami. 

Péče o druh. Lokality modráska očkovaného je třeba obhospodařovat mozaikovitě, aby byla 

zachována členitost mikrostanovišť. Kosení je třeba provádět ručně a pouze jednou ročně, nejlépe v 

červnu nebo na podzim, mimo období letu modrásků rodu Maculinea. Pokud není možné zajistit 

mozaikovité kosení, je třeba lokalitu rozdělit na několik částí kosených střídavě jednou za dva roky 

nebo alespoň ponechat nekosené příčné pásy nebo širší lemy. 

 

PISKOŘ PRUHOVANÝ (MISGURNIS FOSSILIS) 
Rozšíření. Je znám z areálu svého výskytu od řeky Seiny po Něvu a od povodí Dunaje až po Volhu. 

Chybí v povodí Severního ledového oceánu, v Anglii, Skandinávii, Finsku, na jihoevropských 

poloostrovech, na Krymu a na Kavkaze. Na našem území se objevuje mozaikovitě ve stojatých či 

mírně tekoucích vodách všech tří hlavních povodí. 

Ekologie. Piskoř pruhovaný vyhledává zabahněné pomalu tekoucí či stojaté vody včetně některých 

rybníků. Žije u dna, kde se zahrabává do substrátu, má schopnost doplňkového střevního dýchání, 

která značně zvyšuje odolnost tohoto druhu k nepříznivým podmínkám, takže přežije i krátkodobé 

přechodné vyschnutí vody. Jeho potravu tvoří především larvy hmyzu a malí vodní měkkýši. Jikry 
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jsou nalepovány na porosty vodních rostlin a na kořeny. V okolí úst má deset vousků, dosahuje 

velikosti do 35 centimetrů.  

Ohrožení. Největším ohrožením pro tento druh je ztráta vhodného biotopu. Vzhledem k izolovanosti 

jednotlivých populací nemá totiž příležitost stanoviště znovu osídlit z blízké lokality.  

Péče o druh. Vzhledem ke zranitelnosti jednotlivých izolovaných populací vyžaduje přísnější 

ochranné podmínky. Místa s výskytem piskoře pruhovaného je zapotřebí chránit komplexním 

zachováním vhodných podmínek se zaměřením na vyhovující substrát a kvalitu vody. V případě 

rybníků je nutné navrhnout hospodaření a rybí obsádku, jež populaci piskoře neohrozí.  

 

PÁCHNÍK HNĚDÝ (OSMODERMA EREMITA *) 
Rozšíření. V České republice se vyskytuje v současnosti lokálně. Největší počet lokalit a nálezů je 

znám z jižní Moravy a Třeboňska. Řada dalších lokalit (celkem přes 200) je však známa z celého 

území ČR, v oblastech do nadmořské výšky 600 m n.m. 

Ekologie. Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým druhem osidlujícím stromové dutiny. Preferuje 

pravděpodobně osvětlené dutiny, proto lze často nalézt populace páchníka v solitérních stromech či 

alejích. Larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední 

a horní části kmene. Imaga se objevují od května do září. Aktivují večer a v noci, dutinu však 

opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké vzdálenosti. Živí brouci se vyznačují 

charakteristickou vůní, popisovanou jako vůně juchtoviny (starých vydělaných kůží) či zimostrázku. 

Ohrožení. Páchník hnědý se vyskytuje na dvou typech stanovišť. Jednak jsou to porosty dnes 

klasifikované jako původní listnaté lesy, které byly v minulosti specifickým způsobem hospodářsky 

využívány (vrbovny, pastevní lesy), a jednak jsou to staré parky a aleje. Tyto antropogenní biotopy 

představují dnes většinu lokalit, z čehož lze odvodit i příčiny ohrožení druhu. Je jím především 

odstraňování starých stromů (jak osídlených, tak k osídlení vhodných - v parcích i lesích, kde se 

vyskytuje) a související likvidace alejí (často z "bezpečnostních" důvodů). Dalším významným 

faktorem je vypalování a sanace dutin stromů, popř. nadměrné využívání larev jako rybářských 

návnad. Vzhledem k tomu, že došlo k fragmentaci původního areálu (odlesnění) má páchník hnědý 

sklon k vytváření mikropopulací, které jsou o to více náchylné k vymření z vnitřních příčin, je 

zachování alejí klíčovým faktorem umožnění komunikace mezi mikropopulacemi.  

Péče o druh. Dvojí typ stanovišť vyžaduje odlišný přístup k péči o druh. V lesních porostech je nutno 

zamezit intenzivnímu lesní hospodaření. Je nutné zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit 

lesnickou péči směřující k různověkému porostu. Omezená výběrová, popř. nahodilá těžba stromů bez 

dutin je možná, za podmínek ponechání výstavků na dožití, především dubů, lip, jilmů, vrb a dalších 

vhodných dřevin. Je nepřípustné odstraňovat stromové vrby podél toků ve vymezených územích. V 

případě parků a alejí je nutné zamezit odstraňování dutinových stromů. V případě výjimečně nutných 

bezpečnostních zásahů je nutné, aby skácené dutinové stromy byly ponechány nejméně jednu sezónu 

nedaleko místa výskytu, popř. jiných blízkých vhodných místech, aby populace mohla osídlit jinou 

dutinu. Při takovém zásahu je nutný odborný posudek a doporučení k přesnému postupu. 
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ČOLEK VELKÝ (TRITURUS CRISTATUS) 
Rozšíření. Čolek velký je rozšířen ve většině střední a severní Evropy, od Velké Británie až k Uralu. 

Chybí na Pyrenejském, Apeninském a Balkánském poloostrově, v jižní Francii a Irsku. 

Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl původně čolek velký na našem území rozšířen prakticky 

plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je počet jeho lokalit značně zredukován. 

Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a 

Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Chebu a Plzně.  

Ekologie. Čolek velký je druhem nižších poloh. Těžiště jeho výskytu v ČR se nalézá ve výškách 200-

800 m n.m. Je typickým obyvatelem větších a hlubších vodních nádrží jak přirozeného, tak i umělého 

původu. Žije především v rybnících, jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, vzácněji i v zatopených 

příkopech, závlahových kanálech, požárních nádržích i vybetonovaných koupalištích. Populace čolků 

setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně 4-5 měsíců. Dospělí čolci pak vodu 

opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. 

Rozmnožování předcházejí složité, druhově specifické svatební tance. Samice klade vajíčka na vodní 

rostliny a různé předměty. Z vajíček se zhruba po dvou týdnech líhnou larvy, které se živí planktonem 

a přibližně po 3 i více měsících se proměňují v čolky. Velké druhy čolků jsou více vázány na vodu než 

malé, proto i nedospělé čolky nalezneme jak ve vodě, tak i na souši. Čolci zimují v zemních úkrytech: 

puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, ve sklepích a na dně vodních nádrží zahrabáni v bahně.  

Ohrožení. Hlavní příčinou úbytku čolků velkých je především mizení vhodných biotopů v důsledku 

změn vodního režimu v krajině jako jsou: odvodňování luk a lesů, regulace potoků a zatrubňování 

drobných vodotečí, proměna luk v pole, meliorace, chemizace v zemědělství a podobné zásahy. V 

neposlední řadě přistupují faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajině 

(zavážení komunálním odpadem, rekultivace apod.), nešetrné rybářské obhospodařování rybníků 

(vysoké rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách. Zhoršená kvalita vody je další 

příčinou snížení četnosti nebo úplného zániku populací tohoto druhu. Obecně lze shrnout, že čolci trpí 

zánikem biotopů a zásahem do biotopů.  

Péče o druh. Evidence a ochrana rozmnožovacích míst, vyhlašování územní ochrany lokalit s 

perspektivními populacemi, budování nádrží vhodné velikosti na místech, kde dnes větší vodní plochy 

chybí nebo jako náhrada za místa s chovem dravých ryb či kachen. 

 

VELEVRUB TUPÝ (UNIO CRASSUS) 
Rozšíření. Velevrub tupý byl na našem území velmi hojně rozšířen v minulosti, dnes je však známo 

pouze několik málo lokalit se stabilními populacemi. Výskyt druhu je recentně doložen z toků Cidlina 

a její přítoky, náhony Bečvy, Vlašimská Blanice, Odra, Ohře, Klíčava, Nežárka, Lužnice, Sázava, 

Rokytná, Dyje, Kyjovka a Velička. 

Ekologie. Velevrub tupý se vyskytuje v potocích i velkých řekách. Obývá i málo úživné toky ve 

vyšších nadmořských výškách. Nejsilnější výskyt je udáván z nadmořských výšek 200-250 m, silný 

pak v rozmezí 150-200 m a 250-300 m. 

Je odděleného pohlaví a samice v létě vypouští do vody velké množství glochidií. Jejich hostiteli jsou 

perlín ostrobřichý, jelec tloušť, ježdík obecný, střevle potoční a vranka obecná. Velevrubi se dožívají 
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obvykle 10 až 15 let, přičemž v méně úživných tocích mohou dosáhnout věku až kolem 50 let. Živí se 

filtrací planktonu z vody. 

Ohrožení. Hlavními příčinami ohrožení druhu jsou znečištění toků (prokázáno u dusičnanů) společně 

s nevhodnými vodohospodářskými zásahy. Jedná se o regulační úpravy na tocích, které většinou 

znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta a tím i negativní vliv nejen na mlže samotné, ale i 

rybí hostitele glochidií. S regulacemi je spojeno často i čištění a prohlubování koryta, při kterém 

dochází v dotčených úsecích k likvidaci většiny organismů. Negativně působí i přehrazení toků 

vodními stupni či jezy, které zamezují protiproudové migrace ryb.  

Péče o druh. V rámci péče o druh je nezbytné zachování existujících hydrologických podmínek na 

stávajících lokalitách výskytu velevruba tupého. Žádoucí je rovněž snížení znečištění zejména z 

bodových zdrojů, protierozní opatření v říčních nivách, případně zatravnění pásu podél toků, čímž by 

měl být snížen možný vliv používaných chemických prostředků na orné půdě v bezprostředním okolí 

toku. V neposlední řadě je velmi důležité odstraňování či zprůchodňování migračních bariér na 

vodních tocích výstavbou vhodně zvolených typů rybích přechodů či obtokových kanálů.  

 

4. IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ (PLOCH) 

VYMEZENÝCH V ÚPD NA EVL A PO   
 

Úvodní metodická poznámka: Jak již bylo uvedeno v úvodní poznámce Kapitoly 1, předkládané Natura 

hodnocení se týká ploch navrhovaných v rámci ÚPD. Vlivy hodnocené v této kapitole jsou tedy vlivy 

potenciálními a měly by v maximální možné míře postihnout  všechny relevantní vlivy (tzn. vlivy na 

celistvost a předměty ochrany dotčených EVL a PO) případně  realizovatelných záměrů (tzn., že by měly 

být  postihnuty vlivy různých projektových modifikací reálně přípustných na dané vymezené ploše).  

Pozn. k hodnocení „celistvosti“: Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska 

naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o 

schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska 

zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také nutno chápat v širším smyslu 

jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích) nejen topografickou či geografickou, 

ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i ochuzení druhové diverzity 

jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních cest nebo např. změny 

ekosystému způsobené zanesením nových druhů. 

 

Pozn.: V následujícím textu jsou lokality, které jsou svým charakterem a lokací podobné, 

posuzovány společně (tímto postupem je možno mimo jiné také lépe vyhodnotit případný 

kumulativní vliv).   
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4.1. NÁVRHOVÉ PLOCHY UMÍSTĚNÉ UVNITŘ ÚZEMÍ SOUSTAVY 

NATURA 2000 
 

4.1.1. PLOCHA SB Z2 - PLOCHA BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH 
Navrhovaná plocha se nachází uvnitř ptačí oblasti Poodří, přiléhá k její jihovýchodní hranici. 

Plocha sama je tvořena územím, které je vklíněno mezi tok Ondřejnice ze západu, silnici 

III/4787 na Proskovice z východu a ze severu navazuje na zastavěné území (rodinné domy). 

Plocha je v současnosti využívána jako louka. I když se nejedná o klasickou proluku mezi 

domy, nebude případná výstavba rodinných domů na této ploše představovat rozšíření 

zástavby směrem do volné krajiny.  

Plocha leží vně hranice EVL Poodří, která byla vymezena na druhém břehu toku Ondřejnice. 
Obr. 1: 
Pohled na plochu SB Z2 od silnice III/4787 na Proskovice 

Obr. 2: 
Pohled na plochu SB Z2 od silnice III/4787 na Proskovice 

  
 
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA SOUSTAVU NATURA 2000 
 

- Zastavění pozemků, které v současné době slouží jako louka; velikost záboru8 cca 0,69 

ha  

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Na toku Ondřejnice je v těchto místech možný výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Lze 

však předpokládat, že tuto část toku využívá pouze k lovu, svahy vhodné k budování 

hnízdních nor se v prostoru přiléhajícím k ploše nevyskytují. Pravděpodobné jsou také 

občasné přelety motáka pochopa (Circus aeruginosus) nad územím, které může využívat 

                                                 
8  Uvedené velikosti jsou velikostmi vymezených ploch, z nichž však ve skutečnosti bude zastavěna pouze část. 
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k lovu potravy. Vzhledem k charakteru plochy, jejíž blízké okolí je i v současné době 

poměrně rušné se zřejmě jedná spíše o některou méně využívaných loveckých lokalit. Pochop 

zde zpracovatelkou hodnocení pozorován nebyl. 

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- S ohledem na stávající charakter dotčené plochy, zejména pak její lokaci a relativně 

malou významnost pro ptáky, jež jsou předmětem ochrany, lze negativní vliv v podobě 

„záboru pozemků“ hodnotit jako nevýznamný  a okrajový.  

- Obdobně lze hodnotit vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“, jenž bude 

díky svému charakteru a situování také nevýznamný. 

- „Zvýšení rušnosti“ v období po výstavbě bylo shledáno také jako nevýznamné, a to 

zejména vzhledem k počtu bytových jednotek (4 – 6 rodinných domů), a vzhledem 

k tomu, že samotné porosty kolem vodního toku budou nevyužívané 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

Hodnocená plocha leží vně EVL - hranice EVL se nachází ve vzdálenosti cca 40 m, na druhém 

břehu toku Ondřejnice.  

- „Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového a světelného zatížení“ bude bez významného vlivu na 

předměty ochrany EVL. 

 

 

4.1.2. PLOCHA SB Z3 – NA PANSKÝCH LUKÁCH - PLOCHA BYDLENÍ 

V RODINNÝCH DOMECH 
Navrhovaná plocha se nachází uvnitř ptačí oblasti Poodří, přiléhá k její jihovýchodní hranici.  

Plocha je vymezena v prostoru starého sadu mezi jednotlivě stojícími domky. Na východní 

straně se nachází tok Ondřejnice, směrem na jih je ohraničena silnicí III/4787. 

Výstavba rodinných domů na této ploše nebude představovat rozšíření zástavby směrem do 

volné krajiny.  

Plocha leží vně EVL Poodří, hranice EVL s dotčenou plochou však přímo sousedí. Vyskytují 

se zde aluviální psárkové louky (biotop T 1.4)9, které nejsou předmětem ochrany EVL. 

 

 

 

                                                 
9  dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí (ed.), AOPK ČR, 2001). Biotop T1.4 není 

zahrnut mezi typy přírodních stanovišť v programu Natura 2000. 
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Obr. 3: 
Pohled na plochu SB Z3 od silnice III/4787. Na obrázku 
jsou vidět sousední stavby a sad. 

Obr. 4: 
Pohled na plochu SB Z3 od silnice III/4787. Na obrázku je 
vidět sousední sad.

  
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA SOUSTAVU NATURA 2000 
 

- Zastavění pozemků, které jsou v současné době využívány jako sad; velikost záboru10 

cca 0,60 ha  

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad územím, které může využívat k lovu potravy. Vzhledem k charakteru plochy, jejíž blízké 

okolí je i v současné době poměrně rušné se zřejmě jedná spíše o některou méně využívaných 

loveckých lokalit. Pochop zde zpracovatelkou hodnocení pozorován nebyl. 

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- S ohledem na stávající charakter dotčené plochy, zejména pak její lokaci a relativně 

malou významnost pro ptáky, jež jsou předmětem ochrany, lze negativní vliv v podobě 

„záboru pozemků“ hodnotit jako nevýznamný  a okrajový11.  

- Obdobně lze hodnotit vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“, jenž bude 

díky svému charakteru a situování také nevýznamný. 

                                                 
10  Uvedené velikosti jsou velikostmi vymezených ploch, z nichž však ve skutečnosti bude zastavěna pouze část , 

zbytek bude využit jako zahrady nebo sady. 
11  V souvislosti se záborem je vhodné upozornit na vzrostlé ovocné stromy, které se na ploše nachází. 

Doporučujeme je v maximální možné míře zachovat a využít. Při stavbě je také nutné brát zřetel na těsnou 
blízkost EVL (eliminovat pojezdy těžké techniky přes plochu do EVL atd.). 
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- „Zvýšení rušnosti“ v období po výstavbě bylo shledáno také jako nevýznamné, a to 

zejména vzhledem k počtu bytových jednotek (4 – 6 rodinných domů).  
 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

Hodnocená plocha leží vně EVL - hranice EVL se nicméně nachází v těsném sousedství 

dotčené plochy. EVL je v tomto území tvořeno biotopem T1.4 – aluviální psárkové louky. 

Biotop T1.4 není zahrnut mezi typy přírodních stanovišť v programu Natura 2000 a není 

předmětem ochrany EVL Poodří. 

- „Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového a světelného zatížení“ při výstavbě bude bez významného 

vlivu na předměty ochrany EVL. 

- Je nutné dbát na dodržování několika ochranných opatření při výstavbě (zejména 

vyloučit pojezdy techniky směrem do území EVL, udržovat stavební techniku 

v bezvadném stavu – zamezení úkapů pohonných hmot) 

 

 

4.1.3. PLOCHA SB Z37 – KOŠATKA, PŘI STAROVESKÉ LUBINCE -  PLOCHA 

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH 
Navrhovaná plocha se nachází uvnitř ptačí oblasti Poodří, přiléhá k její jihovýchodní hranici.  

Plocha je vymezena v prostoru kukuřičného pole, ze západu přiléhá k silnici  III/4804 se Staré 

Vsi do Košatky, ze severu k pozemku, na kterém stojí rodinný dům.  

Výstavba rodinných domů na této ploše nebude představovat rozšíření zástavby směrem do 

volné krajiny.  

Plocha leží vně EVL Poodří, hranice EVL se nachází 200 m od plochy. 
Obr. 5: 
Pohled na plochu SB Z37 od silnice III/4804. Na obrázku 
plocha samotná a sousední stavby. 

Obr. 6: 
Pohled na plochu SB Z37 od silnice III/4804. Na obrázku 
plocha porostlá v současnosti kukuřičným polem. 
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PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA SOUSTAVU NATURA 2000 
 

- Zastavění pozemků, které jsou v současné době využívány jako orná půda; velikost 

záboru cca 0,47 ha  

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad územím, které může využívat k lovu potravy. Vzhledem k charakteru plochy, jejíž blízké 

okolí je i v současné době poměrně rušné se zřejmě jedná spíše o některou méně využívaných 

loveckých lokalit. Pochop zde zpracovatelkou hodnocení pozorován nebyl. 

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití přeměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- S ohledem na stávající charakter dotčené plochy, zejména pak její lokaci a relativně 

malou významnost pro ptáky, jež jsou předmětem ochrany PO, lze negativní vliv v 

podobě „záboru pozemků“ hodnotit jako nevýznamný  a okrajový.  

- Obdobně lze hodnotit vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“, jenž bude 

díky svému charakteru a situování také nevýznamný. 

- „Zvýšení rušnosti“ v období po výstavbě bylo shledáno také jako nevýznamné, a to 

zejména vzhledem k počtu bytových jednotek (3 - 4 rodinné domy).  

 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

Hodnocená plocha leží vně EVL – nejbližší hranice EVL se nachází cca 200 m od plochy.  

- „Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového a světelného zatížení“  při výstavbě a „zvýšení rušnosti po 

výstavbě“  budou bez významného vlivu na předměty ochrany EVL. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí – Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 

HBH Projekt spol. s r.o.  Brno, říjen 2008 
 

31

4.1.4. PLOCHA SB Z36 – KOŠATKA, VRBANISKO -  PLOCHA BYDLENÍ 

V RODINNÝCH DOMECH 
Navrhovaná plocha se nachází uvnitř ptačí oblasti Poodří, přiléhá k její jihovýchodní hranici.  

Plocha v současnosti slouží jako louka, ze západu přiléhá k místní komunikaci, z východu 

k zemědělskému statku. Na sever a na jih od plochy přiléhají rodinné domy.  

Výstavba rodinných domů na této ploše nebude představovat rozšíření zástavby směrem do 

volné krajiny.  

Plocha leží vně EVL Poodří, hranice EVL nicméně sousedí s plochou ze severu. 
Obr. 7: 
Pohled na plochu SB Z36  ležící v Košatce u zemědělského 
statku. 

Obr. 8: 
Pohled na plochu SB Z36 místní komunikace. 

  
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA SOUSTAVU NATURA 2000 
 

- Zastavění pozemků, které jsou v současné době využívány jako louka; velikost záboru 

cca 0,69 ha  

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad územím, které může využívat k lovu potravy. Vzhledem k charakteru plochy, jejíž blízké 

okolí je i v současné době poměrně rušné, se zřejmě jedná spíše o některou méně využívaných 

loveckých lokalit. Pochop zde zpracovatelkou hodnocení pozorován nebyl. 

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití přeměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 
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- S ohledem na stávající charakter dotčené plochy, zejména pak její lokaci a relativně 

malou významnost pro ptáky, jež jsou předmětem ochrany PO, lze negativní vliv v 

podobě „záboru pozemků“ hodnotit jako nevýznamný  a okrajový.  

- Obdobně lze hodnotit vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“, jenž bude 

díky svému charakteru a situování také nevýznamný. 

- „Zvýšení rušnosti“ v období po výstavbě bylo shledáno také jako nevýznamné, a to 

zejména vzhledem k počtu bytových jednotek (4 - 6 rodinných domů).  

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

Hodnocená plocha leží vně EVL  – hranice EVL sousedí s plochou na severu. EVL zde 

představují luční biotopy. Jedná se o stanoviště 6510 Extenzivně sečené louky nížin až podhůří 

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), které je předmětem ochrany EVL 

Poodří. 

- „Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového a světelného zatížení“  při výstavbě a „zvýšení rušnosti po 

výstavbě“  budou bez významného vlivu na předměty ochrany EVL. 

- Vzhledem k tomu, že plocha přímo sousedí s EVL, je při výstavbě nutné dbát na 

dodržování několika ochranných opatření (zejména vyloučit pojezdy techniky směrem 

do území EVL, udržovat stavební techniku v bezvadném stavu – zamezení úkapů 

pohonných hmot) 

 

 

4.1.5. PLOCHA SB Z39 – KOŠATKA, MALÁ KOŠATKA -  PLOCHA BYDLENÍ 

V RODINNÝCH DOMECH 
Navrhovaná plocha se nachází uvnitř ptačí oblasti Poodří, přiléhá k její jihovýchodní hranici.  

Plocha v současnosti slouží jako zahrada, z jihu přiléhá k silnici III/4804 na Jistebník. Jedná 

se o klasickou proluku. Výstavba rodinných domů na této ploše nebude představovat rozšíření 

zástavby směrem do volné krajiny.  

Plocha leží vně EVL Poodří, hranice EVL se nachází ve vzdálenosti 120 m. 
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Obr. 9: 
Pohled na plochu SB Z39  ležící v Košatce v proluce mezi 
zástavbou. 

 
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA SOUSTAVU NATURA 2000 
 

- Zastavění pozemků, které jsou v současné době využívány jako louka; velikost záboru 

cca 0,21 ha  

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad územím, které zřejmě nevyužívá ani k lovu potravy.  

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití přeměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- S ohledem na stávající charakter dotčené plochy, zejména pak její lokaci a relativně 

malou významnost pro ptáky, jež jsou předmětem ochrany PO, lze negativní vliv v 

podobě „záboru pozemků“ hodnotit jako nevýznamný  a okrajový.  

- Obdobně lze hodnotit vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“, jenž bude 

díky svému charakteru a situování také nevýznamný. 

- „Zvýšení rušnosti“ v období po výstavbě bylo shledáno také jako nevýznamné, a to 

zejména vzhledem k počtu bytových jednotek (1 – 2  rodinné domy).  

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

Hodnocená plocha leží vně EVL  – hranice EVL se nachází severně od plochy ve vzdálenosti 

cca 120 m.  
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- „Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového a světelného zatížení“  při výstavbě a „zvýšení rušnosti po 

výstavbě“  budou bez významného vlivu na předměty ochrany EVL. 

 

 

4. 1.6.    PLOCHA PV 1 – PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – STEZKA PRO PĚŠÍ A 

CYKLISTY V KOŠATCE NAD ODROU 
 

Navrhovaná plocha leží uvnitř PO Poodří, přiléhá k jižnímu okraji EVL Poodří. Cyklostezka 

vedoucí severním okrajem zastavěného území části Košatka nad Odrou. V současnosti vede 

částí plochy úvozová cesta, EVL je zde představováno luční kulturou. 

Stezka pro pěší a cyklisty by měla sloužit především k pohybu místním obyvatelům. 

 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         
 

- Zastavění pozemků, na nichž je v současnosti zčásti úvozová cesta, zčásti těžko 

průchodná hranice mezi polem a zahradami. 

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob procházejících dotčeným územím. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. vyšší riziko sešlapu, zejména ale rušení živočichů. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad územím, které zřejmě nevyužívá ani k lovu potravy.  

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- S ohledem na velikost dotčené plochy a význam této plochy pro předměty ochrany PO 

nelze vliv v podobě „zastavění pozemků“ hodnotit jako významně negativní.  

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

- V současné době se v souvislosti s potenciálně realizovatelnými záměry nepředpokládá 

žádný masovější nárůst počtu návštěvníků v dotčené oblasti. Jak již bylo uvedeno, 

stezka má sloužit zejména místním obyvatelům. Vliv „turistiky“ na předměty ochrany 

(zejména na jejich vyrušování) v souvislosti s tímto záměrem lze proto hodnotit jako 

nevýznamný. 



Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí – Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 

HBH Projekt spol. s r.o.  Brno, říjen 2008 
 

35

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha leží na hranici EVL Poodří, do EVL a cennějších biotopů však nezasahuje.  

Stezka vede po hranici zastavěného území a sousedí s EVL, které je zde představováno 

stanovištěm 3510 – Extenzivně sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis). Toto stanoviště je předmětem ochrany EVL Poodří. 

 

- „Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového zatížení“ bude bez vlivu na EVL. 

- V současné době se v souvislosti s potenciálně realizovatelnými záměry nepředpokládá 

žádný masovější nárůst počtu návštěvníků v dotčené oblasti. Jak již bylo uvedeno, 

stezka má sloužit zejména místním obyvatelům. Vliv „turistiky“ na předměty ochrany 

(zejména na jejich vyrušování) v souvislosti s tímto záměrem lze proto hodnotit jako 

nevýznamný. 

 

4. 1.7.    PLOCHA PV 2 – PLOCHA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – STEZKA PRO PĚŠÍ A 

CYKLISTY NA PROSKOVICE 
 

Navrhovaná plocha leží na jihovýchodní hranici PO Poodří, z části přiléhá také k jižnímu 

okraji EVL Poodří. Stezka má být vedena podél silnice III/4787 na Proskovice. Stezka pro 

pěší a cyklisty by měla sloužit především k pohybu místním obyvatelům. 

 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         
 

- Zastavění pozemků, na nichž jsou v současnosti polní a luční kultury, těsně podél 

krajnice výše uvedené silnice. 

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob procházejících dotčeným územím. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. vyšší riziko sešlapu, zejména ale rušení živočichů. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad územím, které zřejmě nevyužívá ani k lovu potravy.  



Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí – Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 

HBH Projekt spol. s r.o.  Brno, říjen 2008 
 

36

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- S ohledem na velikost dotčené plochy a význam této plochy pro předměty ochrany PO 

nelze vliv v podobě „zastavění pozemků“ hodnotit jako významně negativní.  

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

- V současné době se v souvislosti s potenciálně realizovatelnými záměry nepředpokládá 

žádný masovější nárůst počtu návštěvníků v dotčené oblasti. Jak již bylo uvedeno, 

stezka má sloužit zejména místním obyvatelům. Vliv „turistiky“ na předměty ochrany 

(zejména na jejich vyrušování) v souvislosti s tímto záměrem lze proto hodnotit jako 

nevýznamný. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha leží na hranici EVL Poodří, do EVL a cennějších biotopů však nezasahuje.  

Stezka vede po hranici zastavěného území a sousedí převážně s polními kulturami. 

 

- „Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového zatížení“ bude bez vlivu na EVL. 

- V současné době se v souvislosti s potenciálně realizovatelnými záměry nepředpokládá 

žádný masovější nárůst počtu návštěvníků v dotčené oblasti. Jak již bylo uvedeno, 

stezka má sloužit zejména místním obyvatelům. Vliv „turistiky“ na předměty ochrany 

(zejména na jejich vyrušování) v souvislosti s tímto záměrem lze proto hodnotit jako 

nevýznamný. 
  

 Doporučujeme mezi cyklostezkou a stávající silnicí 3. třídy vytvořit izolační pruh zeleně, z 

 části je možné využít zeleň, která se v prostoru vyskytuje již nyní. 

 

4. 1.8.  PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ROZŠÍŘENÍ SILNICE III/4804 U 

HŘBITOVA V DÉLCE 390 M 

Navrhovaná plocha leží na samé hranici PO Poodří a EVL Poodří. Silnice nevyhovuje svou 

nedostatečnou šířkou stávajícím dopravním nárokům. Silnice je v současnosti lemována alejí 

vzrostlých stromů, které se nacházejí v těsné blízkosti vozovky. Rozšíření silnice zvýší 

bezpečnost řidičů, bude však znamenat skácení vzrostlých stromů. Celková délka úseku činí 

cca 390 m. 
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Obr. 10: 
Pohled na alej podél silnice III/4804 do Košatky. Silnice 
má být v těchto místech rozšířena. 

Obr. 11: 
Silnice ze západní strany sousedí s vodním tokem, který brání 
jejímu rozšíření tímto směrem. Z východní strany sousedí 
silnice s hranicí PO a EVL.

  
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         
 

- Vykácení vzrostlých stromů podél silnice. 

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad plochou, jejíž okolí může využívat  k lovu potravy.  

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé stromy“ rostoucí na okraji stávající 

silnice. Tato zeleň tvoří v současnosti bariéru PO před negativními vlivy ze silnice 

(hluk, světla projíždějících automobilů). Doporučujeme rozšířit silnici směrem k západu 

tak, aby stromy stojící na hranici PO zůstaly nedotčeny12.  

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

 

 

                                                 
12 Jeden z návrhu zpracovatele územního plánu je v rámci rekonstrukce uvedenou silnici směrově rozdělit tak, 
aby dělící pás mezi pravým a levým pruhem byl tvořen stávajícími stromy. Uvedené řešení by vyloučilo nutnost 
kácení a z hlediska ochrany sledovaných složek by představovalo optimální řešení. Otázkou však zůstává, zda by 
toto řešení bylo technicky realizovatelné také z hlediska dodržení dopravně bezpečnostních podmínek. 
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VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha leží na hranici EVL Poodří, do EVL a cennějších biotopů však nezasahuje.  

Silnice sousedí s lučními kulturami. Jedná se o biotop T1.4 Aluviální psárkové louky, který 

není zahrnut mezi typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 a není proto předmětem 

ochrany EVL Poodří. 

 

- Při realizaci záměru bude s největší pravděpodobností12 nutné „vykácet vzrostlé stromy“ 

rostoucí na okraji stávající silnice. Tato zeleň tvoří v současnosti bariéru EVL před 

negativními vlivy ze silnice (hluk, světla projíždějících automobilů). Jedná se o staré 

stromy, které jsou místy trouchnivé. Stromy je před pokácením nutné pečlivě 

prohlédnout odborníkem a pokud bude zjištěna přítomnost páchníka hnědého 

(Osmoderma eremita), je nutné zadat zpracování odborného posudku s doporučením 

dalšího postupu13. Při zpracování projektu na tento záměr je nutné požádat příslušný 

orgán státní správy (Správa CHKO Poodří) o vydání stanoviska dle §45i zák. 114/1992 

Sb. 

Doporučujeme rozšířit silnici směrem k západu tak, aby stromy stojící na hranici EVL 

zůstaly nedotčeny. Za poražené stromy je nutné realizovat adekvátní náhradní výsadbu. 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

 

 

 

4. 1.9.   PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PŘELOŽKA SILNICE III/4804 V 

DÉLCE 210M VČETNĚ NOVÉHO MOSTU PŘES LUBINU V KOŠATCE 
 

Navrhovaná plocha leží na samé  hranici PO Poodří a ve vzdálenosti 170 m od EVL Poodří. 

Současný most v  nevyhovuje svou nedostatečnou šířkou a nepřehledností stávajícím 

dopravním nárokům. Rozšíření mostu zvýší bezpečnost řidičů. Most bude nepatrně odkloněn 

směrem k jihozápadu, tj. od PO Poodří. Břehové porosty Lubiny v těchto místech nejsou nijak 

bohaté ani ojedinělé. Rekostrukce mostu si vyžádá vykácení několika vzrostlých stromů podél 

stávající silnice a na březích Lubiny. 

 

                                                 
13  Stromy, které budou případnou realizací záměru dotčeny, představují optimální lokalitu pro výskyt uvedeného 
druhu s tím, že mikropopulace tohoto druhu jsou velmi náchylné k jakémukoli úbytku biotopů, který pro ně 
může být tragický. 
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Obr. 12: 
Pohled na most na silnici III/4804 přes Lubinu. Most 
nevyhovuje svou šířkou současným nárokům na 
infrastrukturu. 

Obr. 13: 
Tok Lubiny v místě křížení silnicí. 

  
Obr. 14: 
Silnice III/4804 před mostem ve směru od Staré Vsi je 
obklopena vzrostlými stromy, které budou muset být 
s největší pravděpodobností vykáceny. 

Obr. 15: 
Pohled na tutéž alej z volné krajiny. 

  
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         
 

- Vykácení vzrostlých stromů podél silnice a na březích Lubiny. 

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Riziko znečištění vodního toku během realizace záměru (havarijní situace) 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Na toku Lubiny je v těchto místech možný výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Lze však 

předpokládat, že tuto část toku využívá pouze k přeletům, porosty vhodné k číhání na kořist, 

ani svahy vhodné k budování hnízdních nor se v prostoru přiléhajícím k ploše nevyskytují. 

Pravděpodobné jsou také občasné přelety motáka pochopa (Circus aeruginosus) nad územím, 

které může využívat k lovu potravy. Pochop zde pozorován nebyl. 



Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí – Posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

 

HBH Projekt spol. s r.o.  Brno, říjen 2008 
 

40

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé stromy“ rostoucí na okraji stávající 

silnice. Toto kácení je nutné minimalizovat, zejména směrem k PO. Svahy silnice 

doporučujeme osázet náhradní výsadbou. Za splnění těchto podmínek se dá vliv kácení 

vzrostlých stromů považovat za nevýznamný. 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

- Během realizace záměru je nutné vyloučit vznik některých situací, např. únik 

cementového mléka nebo zlepšujících chemických látek (urychlovače tuhnutí atp.) do 

toku. „Riziko znečištění toku“ nepředstavuje pro předměty ochrany PO prakticky žádné 

nebezpečí.14 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha leží cca 170 m od hranice EVL Poodří.   

- Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé stromy“ rostoucí na okraji stávající 

silnice. Toto kácení je nutné minimalizovat. Svah silnice doporučujeme osázet náhradní 

výsadbou. Stromy je před pokácením nutné pečlivě prohlédnout odborníkem a pokud 

bude zjištěna přítomnost páchníka hnědého (Osmoderma eremita), je nutné zadat 

zpracování odborného posudku s doporučením dalšího postupu15. Za splnění těchto 

podmínek se dá vliv kácení vzrostlých stromů považovat za nevýznamný. 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

- Během realizace záměru je nutné vyloučit vznik některých situací, např. únik 

cementového mléka nebo zlepšujících chemických látek (urychlovače tuhnutí atp.) do 

toku. V Lubině je možnost výskytu některých předmětů ochrany EVL, které jsou vázány 

na dobrou kvalitu vody (např. velevrub tupý, piskoř pruhovaný). 

 

                                                 
14 Negativní ovlivnění ptačích druhů je v obdobných případech možné prostřednictvím příjmu kontaminované 
potravy. V tomto konkrétním případě by však i v případě havárie (např. únik pohonných hmot nebo jiných 
provozních kapalin) byla kontaminace natolik nízká a krátkodobá, že by se ovlivnění ptáků vázaných na vodní 
ekosystém projevila v zanedbatelném rozsahu. 
15  Mikropopulace tohoto druhu jsou velmi náchylné k jakémukoli úbytku biotopů, který pro ně může být 
tragický. 
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4.1.10. PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – NOVÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA V 

MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SILNIC III/4804 A III/4805 V KOŠATCE. 
Navrhovaná plocha leží na samé  hranici PO Poodří a i EVL Poodří. Současná křižovatka   

nevyhovuje svou nepřehledností stávajícím dopravním nárokům. Vytvoření okružní 

křižovatky zvýší bezpečnost řidičů. Stávající křižovatka je obklopena lesem, přičemž směrem 

do EVL, kam část okružní křižovatky zasáhne se nachází biotop X9B – lesní kultury 

s nepůvodními jehličnatými dřevinami. Výstavba křižovatky si vyžádá kácení stromů v její 

bezprostřední blízkosti. 

V prostoru křižovatky se nachází vodní tok, který ústí do blízkého rybníčku u řeky Odry. 
Obr. 16: 
Pohled na hodnocenou plochu od Malé 
Košatky.Křižovatka je obklopena stromovým porostem, 
který bude muset být z části zlikvidován. 

Obr. 17: 
Pohled na hodnocenou plochu od Malé Košatky.Křižovatka je 
obklopena stromovým porostem, který bude muset být z části 
zlikvidován.

  
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         
 

- Vykácení vzrostlých stromů podél stávající křižovatky 

- Zábor pozemků  

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Pravděpodobné jsou občasné přelety motáka pochopa (Circus aeruginosus) nad územím, 

které může využívat k lovu potravy. Pochop zde pozorován nebyl. 

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru 

na ploše. 

- Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé stromy“ rostoucí na okraji stávající 

křižovatky. Toto kácení je nutné minimalizovat, zejména směrem k PO. Za vykácené 

stromy musí být vysázena adekvátní náhradní výsadba. Za splnění těchto podmínek se 

dá vliv kácení vzrostlých stromů považovat za nevýznamný. 
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- „Zábor pozemků“ se vzhledem k jeho rozsahu a kvalitě biotopu, který se zde nachází, 

jeví jako nevýznamný. 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ během výstavby nebude s největší pravděpodobností 

dosahovat významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento 

vliv lze proto hodnotit jako nevýznamný. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha částečně zasahuje za hranici EVL Poodří. V prostoru dotčené EVL se 

nachází biotop X9B Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami.16 Tento biotop není 

předmětem ochrany EVL. 

- Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé stromy“ rostoucí na okraji stávající 

křižovatky. Toto kácení je nutné minimalizovat, zejména směrem k EVL. Za vykácené 

stromy musí být vysázena adekvátní náhradní výsadba. Za splnění těchto podmínek se 

dá vliv kácení vzrostlých stromů považovat za nevýznamný. 

- „Zábor pozemků“ se vzhledem k jeho rozsahu a kvalitě biotopu, který se zde nachází, 

jeví jako nevýznamný. 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ během výstavby nebude s největší pravděpodobností 

dosahovat významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento 

vliv lze proto hodnotit jako nevýznamný. 

 

Během projektové přípravy záměru je nutné požádat příslušný orgán státní správy (Správa 

CHKO Poodří) o vydání stanoviska dle §45i zák. 114/1992 Sb. 

 

4.1.11. PLOCHA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - VÝSTAVBA KANALIZAČNÍCH STOK 

VČETNĚ VÝSTAVBY ČOV 
 

Kanalizační síť z části Stará Ves nad Ondřejnicí  bude odváděna na území města Ostravy a 

tam napojena na koncový úsek sběrače DXIII. Na tento záměr bylo již vydáno uzemní 

rozhodnuti. Správa CHKO Poodří vyloučila významný negativní vliv na EVL i PO 

(stanovisko č. 1367/PO/2007 ze dne 17.4.2008) 

V Košatce je navržena kanalizace ukončená čistírnou odpadních vod (mechanické i 

biologické čištění) poblíž řeky Odry (uvnitř PO i EVL). Jako přístupová cesta k ČOV bude 

využita stávající místní komunikace začínající u křižovatky silnic III/4804 a III/4805.  Jako 

dočištění pro vody z ČOV (např. odstranění přebytečného N a P) bude využit stávající 

                                                 
16 Dle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý, Kučera, Kočí (eds.), AOPK, 2001) 
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rybníček poblíž řeky Odry. Čistírna bude situována na hranici aktivní záplavové zóny řeky 

Odry. Odhadovaná kapacita této ČOV je cca 400 EO. Samotná stoková síť je vedena 

zástavbou a nezasahuje tak významně do volné krajiny. 

Navrhovaná kanalizační síť na dvou místech prochází PO Poodří i EVL Poodří, přičemž ČOV 

z části Košatka nad Odrou se také nachází v obou těchto lokalitách. Příznivý vliv na životní 

prostředí, zejména pak dosavadní recipient odpadních vod – řeku Odru, je však nesporný. To 

ve svých vyjádřeních uvedly i ostatní dotčené orgány statní správy ČIŽP Ostrava, Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje). 
Obr. 18: 
Pohled na přibližné umístění ČOV. Lokalita se nachází 
v okolí místní komunikace vedoucí k rybníčku u Odry. 

Obr. 19: 
Rybníček u břehu Odry, kam má být vypouštěna voda z ČOV  
k dočištění.

  
 
Obr. 20: 
Vodní tok napájející rybníček svádí vodu z části sídla 
Košatka nad Odrou. 

Obr. 21: 
Luční porosty sousedící s plochou mohou být domovem motýlů, 
jež jsou předmětem ochrany EVL Poodří. 

  
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         

Protože vliv záměru na soustavu Natura 2000 v případě kanalizace v obci Stará Ves nad 

Ondřejnicí již příslušný organ statní správy vyloučil, hodnotíme v dalším textu pouze možné 

vlivy kanalizace v části Košatka nad Odrou. 

- Zábor pozemku pro ČOV. 

- Vykácení vzrostlých stromů při stavbě. 

- Riziko kontaminace okolí při havárii. 
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- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Na toku Odry je v těchto místech možný výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Svahy 

vhodné k budování hnízdních nor se na toku v  blízkosti plochy nevyskytují. Pravděpodobné 

jsou také občasné přelety motáka pochopa (Circus aeruginosus) nad územím, které může 

využívat k lovu potravy. Pochop zde pozorován nebyl. 

Zasaženou lokalitu lze v rámci PO Poodří  hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako 

průměrně významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného 

záměru na ploše.  

- Při realizaci záměru bude nutné „vykácet vzrostlé stromy“ rostoucí v místě 

předpokládaného záměru. Toto kácení je nutné minimalizovat, nebude však 

významného rozsahu.  

- Kontaminace okolí při možné havárii je vedena předpokladem, ze ČOV se nachází na 

hranici aktivní záplavové zóny řeky Odry. Proto havárií rozumíme především zaplavení 

ČOV a následný rozliv odpadních vod do okolí. Pokud by ovšem k povodni takového 

rozsahu došlo, bude stupeň naředění odpadních vod zřejmě takového stupně, že vliv na 

PO bude minimální. Toto tvrzení uvádíme i v souvislosti s kapacitou ČOV, která je 

poměrně malého rozsahu (400EO). 

- Pokud budou vypouštěny vody z ČOV do blízkého rybníčka u Odry, bude zde 

pravděpodobně zvýšena úživnost vody (dočištění vody zejména na N, P). Vhodnost 

dočišťování vod z ČOV by měla být blíže posouzena při  projektové přípravě záměru 

(množství a kvalita vypouštěných vod, zoologický průzkum rybníčku, atd.). 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha leží uvnitř EVL Poodří. Na ploše, kde má stát ČOV, se v současnosti 

nachází les biotopu X9B Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami, zčásti také 

biotop K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů. Tyto biotopy nejsou předmětem 

ochrany EVL. Rybníček, který má být využíván k dočištění vod z ČOV, je poměrně mělký, 

ale nevysychá a jeho břehy jsou porostlé hustou vegetací, je možný výskyt zejména čolka 

velkého a kuňky ohnivé. Na vlhké louce (stanoviště 9510, předmět ochrany EVL), která 

přiléhá k ploše ČOV je pravděpodobný výskyt motýlů ohniváčka černočárého a modráska 

bahenního.  
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Lokalita je v rámci EVL spíše menšího významu, realizace záměru významně nezasáhne do 

její funkce. Lze dokonce konstatovat, že jako na celek EVL bude vliv kanalizace a ČOV spíše 

pozitivní (zlepšení kvality vody v řece Odře). 

- Zábor pozemku bude znamenat úbytek nepříliš významného biotopu z hlediska ochrany 

EVL. Jedná se však o lesní porost (plocha cca 400 m2) a jeho likvidace by proto měla 

být nahrazena náhradní výsadbou, a to nejlépe původních dřevin druhově odpovídajícím 

nárokům prostředí. Kácení je nutné minimalizovat. 

- Kontaminace okolí při možné havárii je vedena předpokladem, ze ČOV se nachází na 

hranici aktivní záplavové zóny řeky Odry. Proto havárií rozumíme především zaplavení 

ČOV a následný rozliv odpadních vod do okolí. Pokud by ovšem k povodni takového 

rozsahu došlo, bude stupeň naředění odpadních vod zřejmě takového stupně, že vliv na 

EVL bude minimální. Toto tvrzení uvádíme i v souvislosti s kapacitou ČOV, která je 

poměrně malého rozsahu (400EO). 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

K realizaci záměru a jeho vlivu na soustavu Natura 2000 se při projektové přípravě musí 

vyjádřit kompetentní orgán ochrany přírody dle zák. 114/1992 Sb., v platném znění (Správa 

CHKO Poodří).  

 

 
 
4.2. Návrhové plochy umístěné mimo území soustavy Natura 

2000 
 

4.2.1. PLOCHA SB Z1 – DUKELSKÁ ČTVRŤ, ZÁKOSTELÍ -  PLOCHA BYDLENÍ 

V RODINNÝCH DOMECH A PLOCHA SB R1 – ÚZEMNÍ REZERVA PRO SMÍŠENÉ 

BYDLENÍ 
Navrhovaná plocha se mimo ptačí oblast Poodří, hranice se nachází 40 m od plochy. Plocha 

leží také vně EVL Poodří, hranice EVL se nachází ve vzdálenosti 50 m. 

Plocha v současnosti slouží zčásti jako sad, zčásti jako orná půda. Velikost záboru je cca 

20,46 ha. Výstavba rodinných domů na této ploše bude představovat částečné rozšíření 

zástavby směrem do volné krajiny.  
 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA SOUSTAVU NATURA 2000 
 

- S ohledem na význam této plochy pro předměty ochrany PO nelze vliv v podobě 

„zastavění pozemků“ hodnotit jako významně negativní.  
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- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad územím, které může využívat k lovu potravy.  

Zasaženou lokalitu lze hodnotit z hlediska využití předměty ochrany jako málo významnou. 

To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace uvedeného záměru na ploše. 

- S ohledem na stávající charakter dotčené plochy, zejména pak její lokaci a relativně 

malou významnost pro ptáky, jež jsou předmětem ochrany PO, lze negativní vliv v 

podobě „záboru pozemků“ hodnotit jako nevýznamný  a okrajový.  

- Obdobně lze hodnotit vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“, jenž bude 

díky svému charakteru a situování také nevýznamný. 

- „Zvýšení rušnosti“ v období po výstavbě bylo shledáno také jako nevýznamné, i když 

počet bytových jednotek je poměrně velký (cca 200 rodinných domů). Vzhledem 

k lokaci (částečná izolace již existující zástavbou) plochy vzhledem k PO však vliv 

rušení nebude významný. Přesto však doporučujeme nezapomínat při projektování 

jednotlivých staveb na izolační zeleň, a to zejména směrem do volné krajiny.  

 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

Hodnocená plocha leží vně EVL  – hranice EVL se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od plochy. 

„Zastavění pozemků“  nebude mít vzhledem k situování plochy na EVL vliv. 

- Obdobně „zvýšení hlukového a světelného zatížení“  při výstavbě a „zvýšení 

rušnosti po výstavbě“  budou bez významného vlivu na předměty ochrany EVL. 

Mírný nárůst zřejmě zaznamená počet návštěvníků dotčené EVL. Mírný nárůst 

zřejmě zaznamená počet návštěvníků dotčené EVL.  

 

4.2.2 PLOCHY SB Z4 U KAPLE, Z5 NA HŮRCE, Z6 U SILNICE DO PETŘVALDU, Z7 

U SILNICE DO PETŘVALDU, Z8 U ONDŘEJNICE - PLOCHY BYDLENÍ 

V RODINNÝCH DOMECH 
 

Jedná se o malé plochy smíšeného bydlení, situované severně od silnice I/58. Jedná se o 

proluky nebo o plochy navazující na stávající zástavbu. Rozloha jednotlivých ploch je 

následující: Z4 – 0,6 ha, Z5 – 0,67 ha, Z6 – 0,17 ha, Z7 – 0,58 ha, Z8 – 0,1 ha. Všechny 
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plochy se nacházejí mimo soustavu Natura 2000. Nejbližší plocha (Z6) leží 120 m od hranic 

PO a EVL. 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL17
         

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z předmětů ochrany PO se na plochách může vyskytovat pouze moták pochop. Jeho výskyt 

však bude vázán pouze na přelety nad územím. Lov potravy a hnízdění lze téměř s jistotou 

vyloučit. 

- Vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“ – Vzdálenost od PO činí 

v souvislosti s výstavbou rodinných domků tento vliv téměř zanedbatelný, vliv na 

předměty ochrany lze prakticky vyloučit. 

- „Zvýšení rušnosti“ okolí vlivem nárůstu osob obývajících území, se významně 

negativně neprojeví na předmětech ochrany PO.  

 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ 

- Vliv „zvýšení hlukového zatížení během výstavby“ bude vůči předmětům ochrany 

prakticky nulový.  

- „Zvýšení rušnosti“ okolí vlivem nárůstu osob obývajících území, se významně 

negativně neprojeví na předmětech ochrany EVL. Důvodem je zejména dostatečná 

vzdálenost ploch od EVL. Mírný nárůst zřejmě zaznamená počet návštěvníků dotčené 

EVL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Zábor pozemků není v tomto případě již hodnocen jako relevantní vliv (lokality se nachází mimo PO a 
EVL). 
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4.2.3 PLOCHY SB Z9 – U SILNICE DO BRUŠPERKU, Z10 - U SILNICE DO 

BRUŠPERKU, Z11 – U ONDŘEJNICE, Z12 – ZÁHUMENÍ, PŘEDNÍ POLE, Z13 – 

ZÁHUMENÍ, PŘEDNÍ POLE, Z14 – ZÁHUMENÍ, ZADNÍ POLE, Z15 – U 

ONDŘEJNICE HORNÍ KONEC, Z16 – U ONDŘEJNICE HORNÍ KONEC, Z17 – U 

ONDŘEJNICE HORNÍ KONEC, Z18 – U SILNICE DO BRUŠPERKU, Z19 – 

ZÁHUMENÍ, TRNÍ, Z20 – ZÁHUMENÍ, TRNÍ, Z21 – NA KOPCI, Z22 – NA 

KOPCI, Z23 – NA KOPCI, Z24 – NA KOPCI, Z25 – NA KOPCI, Z26 – U 

SILNICE DO BRUŠPERKU, ZADNÍ POLE, Z27 – U SILNICE DO BRUŠPERKU, 
Z28 – U SILNICE DO BRUŠPERKU, Z29  - U BŘEZINKY, U KRMELÍNA, Z30 - 

U BŘEZINKY, U KRMELÍNA, Z31 - U BŘEZINKY, U KRMELÍNA, Z32 – NOVÝ 

SVĚT, Z33 – NOVÝ SVĚT, Z34 – NOVÝ SVĚT, Z35 – NOVÝ SVĚT - PLOCHY 

BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH A PLOCHY R2 A R3 – ÚZEMNÍ REZERVY 

SMÍŠENÉ BYDLENÍ 
 

Jedná se o plochy smíšeného bydlení, situované jižně od silnice I/58. Jde zejména o proluky 

nebo o plochy navazující na stávající zástavbu. Rozloha jednotlivých ploch je následující: Z9 

– 0,61 ha, Z10 – 0,58 ha, Z11 – 0,21 ha, Z12 – 1,77 ha, Z13 – 3,93 ha, Z14 – 3,07 ha, Z15 – 

0,24 ha, Z16 – 0,14 ha, Z17 – 0,13 ha, Z18 – 2,15 ha, Z19 – 0,25 ha, Z20 – 0,35 ha, Z21 – 

3,61 ha, Z22 – 0,13 ha, Z23 – 0,53 ha, Z24 – 0,72 ha, Z25 – 0,11 ha, Z26 – 0,58 ha, Z27 – 

0,74 ha, Z28 – 0,28, Z29 – 0,84 ha, Z30 – 0,21 ha, Z31 – 0,18 ha, Z32 – 0,79 ha, Z33 – 0,59 

ha, Z34 – 0,46, Z35 – 1,27 ha. Všechny plochy se nacházejí mimo soustavu Natura 2000. 

Nejbližší plocha (Z9) leží 870 m od hranic PO a  990 m od EVL. 

 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL   

- Vzhledem k charakteru využití ploch a jejich vzdálenosti od území soustavy Natura 

2000 se žádný z potenciálních vlivů (zábor, vlivy během stavby, rušení po dostavbě) 

nejeví jako relevantní 

- Možným vlivem zůstává pouze rušení způsobené zvýšením návštěvnosti PO a EVL, jako 

důsledek nárůstu obyvatel 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z předmětů ochrany PO se na plochách může vyskytovat pouze moták pochop. Jeho výskyt 

však bude vázán pouze na přelety nad územím. Lov potravy a hnízdění lze téměř s jistotou 

vyloučit. 

-  „Zvýšení rušnosti“ okolí vlivem nárůstu osob obývajících území a spolu s tím i 

potenciálních návštěvníků oblasti,  se významně negativně neprojeví na předmětech 

ochrany PO.  
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VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ 

-  „Zvýšení rušnosti“ okolí vlivem nárůstu osob obývajících území a spolu s tím i 

potenciálních návštěvníků oblasti, se významně negativně neprojeví na předmětech 

ochrany EVL.   

 

4.2.4 PLOCHY SB Z38 – KOŠATKA, MALÁ KOŠATKA, Z40 – KOŠATKA, ZA 

HUMNY, Z41 – KOŠATKA, U BYTOVKY, Z42 – KOŠATKA, U BYTOVKY - 

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH 
 

Jedná se o plochy smíšeného bydlení, situované jižně od silnice III/4804 (Z38) a III/4805 

(Z40, Z41 a Z42). Jde zejména o proluky nebo o plochy navazující na stávající zástavbu. 

Rozloha jednotlivých ploch je následující: Z38 – 0,13 ha, Z40 – 0,69 ha, Z41 – 0,22 ha, Z42 – 

1,76 ha. Všechny plochy se nacházejí mimo soustavu Natura 2000. Nejbližší plocha (Z38) 

leží 10 m od hranic PO a  170 m od EVL. 

 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL  
18 

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

- Zvýšení rušnosti vzhledem k nárůstu osob obývajících dotčené území. S tím jsou 

spojené další vlivy, jako např. světelné znečištění okolí, hluk, pohyb osob. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z předmětů ochrany PO se na plochách může vyskytovat pouze moták pochop. Jeho výskyt 

však bude vázán pouze na přelety nad územím. Lov potravy a hnízdění lze téměř s jistotou 

vyloučit. 

- Vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“ – Poněvadž se plochy na území, 

které je od PO izolované stávající zástavbou, je tento vliv v souvislosti s výstavbou 

rodinných domků téměř zanedbatelný, vliv na předměty ochrany lze prakticky vyloučit. 

- „Zvýšení rušnosti“ okolí vlivem nárůstu osob obývajících území, se významně 

negativně neprojeví na předmětech ochrany PO.  

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ 

- Vliv „zvýšení hlukového zatížení v období výstavby“ – Poněvadž se plochy na území, 

které je od EVL izolované stávající zástavbou, je tento vliv v souvislosti s výstavbou 

rodinných domků téměř zanedbatelný, vliv na předměty ochrany lze prakticky vyloučit. 

                                                 
18 Zábor pozemků není v tomto případě již hodnocen jako relevantní vliv (lokality se nachází mimo PO a EVL). 
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- „Zvýšení rušnosti“ okolí vlivem nárůstu osob obývajících území, se významně 

negativně neprojeví na předmětech ochrany EVL.  

 

 

4.2.5 PLOCHY PV 3, PV4 A PV5 CYKLOSTEZKY PODÉL SILNICE NA KRMELÍN, 
PODÉL SILNICE III/4787 OD PETŘVALDU S NA JIHU KATASTRU PODÉL 

ONDŘEJNICE 
Cyklostezky se nacházejí ve značné vzdálenosti od lokalit soustavy Natura 2000 a díky svému 

charakteru na ně nemůžou mít významný vliv. 

 

 

4.2.6 PLOCHY SV Z43 – U SILNICE DO OSTRAVY, Z44 – U SILNICE DO OSTRAVY, 
Z45 – U SILNICE DO OSTRAVY, PLOCHA PŘESTAVBY P1 – PLOCHY SMÍŠENÉ 

VÝROBNÍ 
Jedná se o plochy smíšené výrobní, situované podél silnice I/58. Jde o proluky mezi 

stávajícími plochami SV a smíšeným bydlením SB. V případě plochy P1 se jedná o plochu 

obklopenou smíšeným bydlením SB a nezastavitelným územím NS. Rozloha jednotlivých 

ploch je následující: Z43 – 1,16 ha, Z44 – 0,94 ha, Z45 – 0,40 ha. Všechny plochy se 

nacházejí mimo soustavu Natura 2000. Nejbližší plocha (P1) leží 720 m od hranic PO a EVL. 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL19
         

- Zvýšení hlukového a světelného zatížení v období realizace a provozu možných záměrů 

– tento faktor bude úzce souviset s vlastním charakterem potenciálně realizovatelných  

záměrů; v současnosti není intenzita faktoru prakticky odhadnutelná (viz též „úvodní 

metodická poznámka“), lze však předpokládat, že všechny záměry budou nutně splňovat 

hygienické limity (bezprostřední blízkost obytné zástavby). 

- Změna imisní situace – nelze vyloučit, že určitý typ záměrů20 může mít během provozu 

zvýšené emise (relevantní hl. emise NOx resp. NOy21), jež mohou vyvolat např. 

zvýšenou depozici dusíku (N) v hodnocených EVL či PO. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z předmětů ochrany PO se na plochách může vyskytovat pouze moták pochop. Jeho výskyt 

však bude vázán pouze na přelety nad územím. 

                                                 
19 Zábor pozemků není v tomto případě již hodnocen jako relevantní vliv (lokality se nachází mimo PO a EVL). 

Obdobně vliv potenciální znečištění vodního prostředí  EVL a PO Poodří (případné vypouštění odpadních 
vod do Ondřejnice), je vzhledem ke striktní legislativě v oblasti ochrany vod v současné době zanedbatelný a 
vysoce nepravděpodobný.   

20 Např. záměry, u nichž se významněji uplatňují spalovací procesy.   
21 NOx = NO + NO2; NOy = NOx + NO3 + N2O5 + HNO3 + PAN + další organické nitráty.  
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- Vliv „zvýšení hlukového a světelného zatížení“ – Vzdálenost od PO činí v souvislosti 

s využitím ploch tento vliv téměř zanedbatelný, vliv na předměty ochrany lze prakticky 

vyloučit. 

- Vliv „změny imisní situace“ je vůči předmětům ochrany PO prakticky zanedbatelný. 

- Situaci týkající se emisí zdraví škodlivých látek, které by mohly poškodit předměty 

ochrany např. v jejich vývoji, nepovažujeme, nejen s ohledem na blízkou obytnou 

zástavbu, za reálnou. Z hlediska výroby se jedná zejména o tzv. perzistentní organické 

polutanty (POPs)22. Poněvadž výše uvedené plochy přímo sousedí s obytnou zástavbou, 

je nezbytné, aby činnosti zde vykonávané splňovaly příslušné hygienické limity, proto je 

možné téměř s jistotou vyloučit významné vlivy těchto látek na předměty ochrany PO 

Poodří.  Pro záměry, u nichž by podobné riziko hrozilo, bude nutno ještě před jejich 

schválením zpracovat rozptylovou studii, na jejímž základě bude uvedená situace 

vyhodnocena a případně bude nutno přijmout dodatečná opatření, která uvedený vliv 

eliminují. 

 

Zcela hypoteticky také nelze vyloučit situaci, kdy by se na základě změn biocenóz (resp. 

fytocenóz – viz „vliv emisí na EVL“) stala některá stanoviště významně méně atraktivní 

pro chráněné ptáky. Tato hypotetická situace je však natolik nereálná, že ji v současnosti 

nelze považovat za jakkoli relevantní. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ 

- Vliv „zvýšení hlukového a světelného zatížení“ bude vůči předmětům ochrany prakticky 

nulový. 

- Vliv „změny imisní situace“ – jak již bylo uvedeno, v případě specifických záměrů nelze 

zcela vyloučit významnější změnu imisní situace v širším okolí. Pro záměry, u nichž by 

podobné riziko hrozilo, bude nutno ještě před jejich schválením zpracovat rozptylovou 

studii, na jejímž základě bude uvedená situace vyhodnocena a případně bude nutno 

přijmout dodatečná opatření, která uvedený vliv eliminují. 

 

 

 
                                                 
22 Perzistentní organické polutanty zahrnují široké spektrum sloučenin. Jsou to např. pesticidy a chlorované 

bifenyly, které vstupují do prostředí při výrobě nebo při jejich aplikaci, dále nejrůznější produkty výrobních 
procesů  (obvykle jsou obsaženy v produktu nebo unikají v průběhu výrobního procesu).  Další skupinu tvoří 
produkty neúplného spalování jako např. polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany a polycyklické 
aromatické uhlovodíky, které vstupují do ovzduší přímo se spalinami nebo koncovými plyny. Podle přílohy C 
Stockholmské konvence (2001) jsou za hlavní zdroje emisí do ŽP považovány: spalovny odpadů, cmentářské 
pece, výroba celulózy a papíru, některé procesy v metalurgii, otevřené spalování odpadů, domovní zdroje 
spalování, zařízení a průmyslové kotle na spalování fosilních paliv, zařízení na spalování dřeva a další 
biomasy, některé procesy chemické výroby, krematoria, barvení textilu a kůže, provoz motorových vozidel, 
šrotovací stroje pro zpracování vyřazených vozidel, rafinérie odpadních olejů. 
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4. 2.7.  PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ SILNICE I/58 

NA ČTYŘPRUHOU KOMUNIKACI V ÚSEKU O DÉLCE CCA 1750 M, PŘELOŽKA 

TÉTO SILNICE V ÚSEKU 2070 M 
Navrhovaná plocha leží mimo hranici PO Poodří i EVL Poodří, a to ve vzdálenosti cca 380 m 

v nejbližším místě. Tento záměr je ukotven jako veřejně prospěšný v ÚP VÚC Beskydy. 

Protože ÚP VÚC však bylo schváleno ještě v době, kdy se koncepce nehodnotily dle §45h 

zákona č. 114/1992 Sb., nebyl ani tento záměr hodnocen z hlediska vlivů na soustavu Natura 

2000. Činíme tak zde. 

Rozšíření silnice I/58 probíhá ve většině úseku v původní trase. Pouze v místě zvaném U 

březinky je trasa přeložena jižně od stávajícího lesíku. Rozšíření silnice se uskuteční na úkor 

zeleně na svazích silnice, případně na úkor zemědělské půdy.  

 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         
 

- Zábor půdy. 

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad plochou, jejíž okolí může využívat  k lovu potravy.  

Zasažená lokalita se nenachází v  PO Poodří , z hlediska využití předměty ochrany ji lze 

hodnotit jako málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace 

uvedeného záměru na ploše. 

- „Zábor půdy“ je vzhledem k lokalizaci záměru a předmětům ochrany PO, které se zde 

mohou vyskytovat, nevýznamný. 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha leží ve značné vzdálenosti od EVL Poodří. Nevyskytuje se zde 

pravděpodobně žádný z předmětů ochrany EVL. 

- „Zábor půdy“ je vzhledem k lokalizaci záměru a předmětům ochrany PO, které se zde 

mohou vyskytovat, nevýznamný. 
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- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

4. 2.8.  PLOCHA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PRODLOUŽENÍ SILNICE III/4808 AŽ 

DO OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY SE SILNICÍ III/4787 V DÉLCE 640 M 

Navrhovaná plocha leží mimo hranici PO Poodří i EVL Poodří, a to ve vzdálenosti cca 540 m. 

Tento záměr úzce souvisí s rekonstrukcí silnice I/58. Jedná se o napojení silnice III/4804 na 

budoucí okružní křižovatku na silnici III/4787. Záměr prochází po polních kulturách, dřevinné 

vegetaci se až na několik výjimek vyhýbá. 

 

PŘEHLED RELEVANTNÍCH VLIVŮ NA PO A/NEBO EVL         
 

- Zábor půdy. 

- Určité zvýšení hlukového zatížení v období výstavby - toto zatížení však bude pouze 

krátkodobé a nebude dosahovat významnějších hodnot. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY PO POODŘÍ 

Z ptačích druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Poodří je na této ploše možný pouze výskyt 

motáka pochopa (Circus aeruginosus). Jedná se pravděpodobně o občasné přelety pochopa  

nad plochou, jejíž okolí může využívat  k lovu potravy.  

Zasažená lokalita se nenachází v  PO Poodří , z hlediska využití předměty ochrany ji lze 

hodnotit jako málo významnou. To platí i o vlivech, které nastanou v případě realizace 

uvedeného záměru na ploše. 

- „Zábor půdy“ je vzhledem k lokalizaci záměru a předmětům ochrany PO, které se zde 

mohou vyskytovat, nevýznamný. 

- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

VYHODNOCENÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ NA CELISTVOST A PŘEDMĚTY OCHRANY EVL 

POODŘÍ  

 

Hodnocená plocha leží ve značné vzdálenosti od EVL Poodří. Nevyskytuje se zde 

pravděpodobně žádný z předmětů ochrany EVL. 

- „Zábor půdy“ je vzhledem k lokalizaci záměru a předmětům ochrany PO, které se zde 

mohou vyskytovat, nevýznamný. 
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- Míra „zvýšení hlukového zatížení“ nebude s největší pravděpodobností dosahovat 

významnějších hodnot, a to ani v blízkém okolí navrhované plochy. Tento vliv lze proto 

hodnotit jako nevýznamný. 

 

4.3. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO  
 

Přehledné vyhodnocení vlivů na PO Poodří a EVL Poodří 

Hodnocená plocha 
Identifikovaný 

vliv 

Významnost vlivu 
Celkové zhodnocení vlivu 

plochy 

PO Poodří 
EVL 

Poodří 
PO Poodří 

EVL 

Poodří 

Plochy 

umístěné 

na území 

soustavy 

Natura 

2000 

SB Z2 

zábor pozemků 0 0 

0 0 hluk. a světelné 

zatížení 
0  0 

rušení 0 0 

SB Z3 
zábor  pozemků 0 0 

0 0 - -1 hluk. zatížení 0 0 
rušení 0 -1 

SB Z36 

zábor  pozemků 0 0 

0  -1 hluk. zatížení 0 -1 

rušení 0 -1 

SB Z37 

zábor (zastavění 

pozemků) 
0 0 

0 0 hluk. zatížení 0 0 

rušení  0 0 

SB Z39 

zábor (zastavění 

pozemků) 
0 0 

0 0 
hluk. zatížení 0 0 

rušení  0 0 

PV1 - 

cyklostezka 

zábor (zastavění 

pozemků) 
0 0 

0 -1 
hluk. zatížení 0 -1 

rušení , turismus 0 -1 

PV2 - 

cyklostezka 

zábor (zastavění 

pozemků) 
0 0 

0 0 - -1 hluk. zatížení 0 0 

rušení , turismus 0 -1 

TI – 

kanalizace a 

ČOV 

zábor -1 -1 

+1  +1 - +2 
káceni stromů -1 -1 
hluk při stavbě 0 0 
Vliv na kvalitu 

vody 
+2 +2 

 
Rozšíření 
silnice 
III/4804 u 
hřbitova v 
délce 390 m 

kácení 

vzrostlých 

stromů 

-1 0 – (-1) 

-1 0 – (-1) 

hlukové zatížení 0 0 
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Hodnocená plocha 
Identifikovaný 

vliv 

Významnost vlivu 
Celkové zhodnocení vlivu 

plochy 

PO Poodří 
EVL 

Poodří 
PO Poodří 

EVL 

Poodří 

 

 

 

Plochy 

umístěné 

na území 
soustavy 
Natura 

2000 

Přeložka 
silnice 
III/4804 v 
délce 210 m 
včetně nového 
mostu přes 
Lubinu v  
Košatce 

 

kácení 

vzrostlých 

stromů 

-1 

 
0 – (-1) 

-1 0 – (-1) 

hlukové zatížení 0 0 

 

Nová okružní 
křižovatka v 
místě křížení 
silnic III/4804 
a III/4805 v  
Košatce 

 

kácení stromů -1 -1 

-1 -1 hlukové zatížení 0 0 

zábor 0 0 

Plochy 

umístěné 

mimo  

území 

soustava 

Natura 

2000 

SB Z1, R1 

zábor (zastavění 

pozemků) 
0 0 

0 - -1 -1 
hluk. zatížení 0 -1 

rušení  -1 -1 

SB Z4, Z5, 

Z6, Z7, Z8 

zábor (zastavění 

pozemků) 
0 0 

0 0 hluk. zatížení 0 0 

rušení  0 0 

SB Z9, Z10, 

Z11, Z12, 

Z13, Z14, 

Z15, Z16, 

Z17, Z18, 

Z19, Z20, 

Z21, Z22, 

Z23, Z24, 

Z25, Z26, 

Z27, Z28, 

Z29, Z30, 

Z31, Z32, 

Z33, Z34, Z35 

a R2, R3

hluk. zatížení 0 0 

0 0 

rušení  0 0 

SB Z38, Z40, 

Z41, Z42 

zábor (zastavění 

pozemků) 
0 0 

0 0 hluk. zatížení 0 0 

rušení  0 0 
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Hodnocená plocha 
Identifikovaný 

vliv 

Významnost vlivu 
Celkové zhodnocení vlivu 

plochy 

PO Poodří 
EVL 

Poodří 
PO Poodří 

EVL 

Poodří 

 
SV Z43, Z44, 

Z45, P1 

zvýšení 

hlukového a 

světelného 

zatížení 

0 0 

-1 -1 

změna imisní 

situace 
-1 -1 

 

 znečištění vod 0 0   

Prodloužení 
silnice 
III/4808 až do 
okružní 
křižovatky se 
silnicí 
III/4787  
v délce 640 m 

 

   

0 0 hlukové zatížení 0 0 

zábor půdy 0 0 

 

Rozšíření 
stávající 
silnice I/58 na 
čtyřpruhou 
komunikaci v 
úseku o délce  
cca 1750 m, 
přeložka této 
silnice v 
úseku 2070 m 

hlukové zatížení hlukové zatížení 0 

0 0 

zábor půdy zábor půdy 0 

  
  

0  – nulový vliv 

-1  – omezený/mírný/nevýznamný/ negativní vliv – nevylučuje schválení koncepce; mírný 

rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků 

stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je 

možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními 

-2 – významný negativní vliv – významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci 

druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 

druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu 

+1 – mírně pozitivní vliv – mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do 

přirozeného vývoje druhu 

+2 – významně pozitivní vliv – významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; 

významné  zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah 

do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu 
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0 – -1 – tuto hodnotu lze interpretovat tak, že vliv je sice zaznamenatelný, ale prakticky je zcela 

nevýznamný 

0 – (-2) – vliv bude s největší pravděpodobností nevýznamný, toto tvrzení je však po 

konkretizaci záměrů na využití plochy u některých z nich nutné potvrdit dodatečnými 

studiemi, např. rozptylovou studií. 

 

Během hodnocení byly také identifikovány vlivy kumulativní, z nichž je ve vztahu 

k předmětům ochrany potenciálně nejvýznamnější vliv nárůstu obyvatel obce a s tím spojený   

nárůst pohybu obyvatel po okolní krajině, případně turistiky. Uvedený vliv je vlivem 

kumulativním k již existujícím  či navrhovaným plochám bydlení, a to jak v rámci obce Stará ves 

nad Ondřejnicí, tak v rámci jiných obcí, nacházejících se uvnitř nebo v blízkosti soustavy Natura 

2000. I tento vliv však byl po zvážení potenciálních a stávajících turistických intenzit a vlastní 

lokalizaci ploch, u nichž byl tento vliv zvažován,  shledán jako nevýznamný.      

 

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že žádná z navrhovaných ploch nebude 

mít významný negativní vliv na PO Poodří a EVL Poodří. Potenciálně významné negativní 

vlivy je možné u všech ploch vyloučit za dodržení některých ochranných opatření při realizaci 

záměrů. Plochy lze proto z hlediska vlivu na EVL a PO v rámci ÚPD plně akceptovat s tím, že 

v případě určitých specifických záměrů bude nutné následné podrobnější vyhodnocení. 

Dále lze na základě uvedených závěrů a vyhodnocení vlivů konstatovat, že koncepcí nebudou 

významně negativně ovlivněny ani další ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 
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5. ZÁVĚR 
 

V předkládaném hodnocení byly na základě popisu ploch zvažovaných v rámci Územního 

plánu Stará Ves nad Ondřejnicí vyhodnoceny typy a míra potenciálních vlivů relevantních k 

předmětům ochrany vytipovaných evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí 

(PO). 

Mezi nejpravděpodobněji ovlivnitelné PO a EVL, na něž se předkládané hodnocení primárně 

zaměřilo, byly na základě charakteristik zvažovaných ploch zvoleny PO Poodří a EVL 

Poodří.  Identifikované vlivy koncepce byly ve vztahu k těmto částem soustavy Natura 2000 

shledány jako nevýznamné (platí v případě dodržení podmínek stanovených v tomto „Natura 

hodnocení“).  

V návaznosti na výsledek předkládaného hodnocení bylo možno dále konstatovat, že 

hodnocenou koncepcí nebudou významně dotčeny ani další evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti.  
 

Na základě provedeného vyhodnocení návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí z 

hlediska vlivů na ptačí oblasti a evropsky významné lokality lze tedy konstatovat, že 

hodnocená koncepce nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a 

PO v dotčeném území koncepce.   

 

V předchozím textu jsou u některých ploch uvedena ochranná doporučení, která navrhujeme 

realizovat v rámci uskutečnění záměrů. Tato doporučení minimalizují vliv záměrů na PO a 

EVL a činí je tak ve většině případů vzhledem k soustavě Natura 2000 zcela bezkonfliktními. 
 

 

 Vypracoval:   Mgr. Šárka Pokorná  ........................................................................... 

 (Držitelka autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona,  

 MŽP ČR č.j. 630/190/05)  

 HBH Projekt spol. s r.o.; tel.: 603 970 901; e-mail: s.tulen@seznam.cz 

   

 

 

 

  Mgr. Jiří BAKEŠ     ........................................................................... 

 (Držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona,  

 MŽP ČR č.j. 33963/ENV/06, 1189/630/06)  

 HBH Projekt spol. s r.o.; tel.: 544520 538; e-mail: j.bakes@hbh.cz 
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Úvod 

Předpokládané posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (v tomto případě posouzení 

návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí) vychází z legislativního rámce, jenž je 

upraven dvěma základními právními předpisy: 

 zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn 
provedených zákonem č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006 Sb. (dále jen Zákon), 

 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen Stavební 
zákon). 

Posuzování územně plánovací dokumentace je nařízeno Zákonem (Díl 1 Úvodní 

ustanovení) a dále pak ustanoveními uvedenými v Díle 3 Posuzování vlivů koncepce na 

životní prostředí (§10a až §10j). V rámci uvedeného dílu 3 je při posuzování územního plánu 

(dále jen ÚP)1 nutno zohlednit převážně §10a Předmět posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí, §10b Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a §10i Zvláštní 

ustanovení pro posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí2. 

Jak vyplývá z §10a odst. 1 Zákona, předmětem posuzování vlivů koncepce na životní 

prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v 

Příloze 1 Zákona, zpracované mimo jiné též v oblasti územního plánování. V předkládaném 

posouzení je proto kladen důraz právě na takto vymezené záměry. 

Předkládané posouzení je zpracováno přiměřeně dle §19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v rozsahu Přílohy, s důrazem na 

maximální úplnost a objektivnost. Lze tedy zároveň konstatovat, že Příloha tvoří obsahový 

rámec tohoto posouzení. 

 

1 Územní plán ve smyslu §2, odst. n) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; dle 
tohoto paragrafu je územní plán jednou z územně plánovacích dokumentací; v následujícím textu je pro 
územní plán obce použita zkratka ÚP. 

2 Tento přístup je v souladu s metodickým výkladem MŽP (Příloha k č.j. 3131/OVPI/04) - cituji: "Ustanovení 
§10i zákona stanovuje odlišný postup pro posuzování územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) jako 
specifického druhu koncepce, který se liší jak obsahem, tak procedurou, stanovenou pro jeho pořízení, 
projednávání a schvalování, od ostatních druhů koncepcí. Ustanovení §10i se proto použijí právě jen u 
posuzování vlivů ÚPD na životní prostředí jako ustanovení speciální a neaplikují se tudíž současně 
ustanovení pro postup (nikoliv pro obsahové náležitosti) vyhodnocení podle §10c až 10h a §10j, určená pro 
ostatní koncepce." 
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1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům 
ochrany ŽP přijatým na vnitrostátní úrovni. 

1.1. Důvody pro pořízení Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí a 
stanovení hlavních cílů rozvoje území 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí nemá dosud zpracovanou územně plánovací dokumentaci 

pro své území. V roce 1995 byly dokončeny průzkumy a rozbory k územnímu plánu a v roce 

1997 i koncept územního plánu obce – podle tehdy platné legislativy je správný název územní 

plán sídelního útvaru (Urbanistická společnost, Ing. arch. L. Konečná). Koncept byl sice 

projednán, ale z mnoha důvodů se další práce na územním plánu zastavily. Během několika 

následujících let se změnily podmínky v obci, vyskytly se nové záměry a navíc od 1.1.2007 

začal platit nový stavební zákon, který výrazně upravuje formu i obsah územních plánů. Proto 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zahájení prací na územním plánu.  

První etapou prací na územním plánu byly průzkumy a rozbory, dokončené v září 2007. 

Cílem řešení územního plánu je navrhnout územní rozvoj a uspořádání obce tak, aby byl 

v souladu s požadavky a představami obce a zároveň byly respektovány přírodní, historické 

a kulturní i civilizační hodnoty v území. Hlavním cílem rozvoje území je posílení sídelní a 

rekreační funkce a zlepšení sociálně ekonomické situace obce. 

V územním plánu je třeba: 

- stanovit koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky území 

- navrhnout potřebné plochy pro bydlení 

- prověřit potřebu občanské vybavenosti v návaznosti na rozvoj bydlení a rozvoj rekreace 

a cestovního ruchu 

- prověřit možnosti rozvoje rekreačních funkcí 

- řešit dopravní problémy 

- navrhnout zásady řešení technické infrastruktury v návaznosti na očekávaný rozvoj obce 

- navrhnout opatření v oblasti péče o životní prostředí 

- vymezit limity využití území vyplývající z řešení územního plánu 

- stanovit podmínky ochrany všech dochovaných hodnot území, vymezit prvky územního 

systému ekologické stability  
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- zhodnotit dopady navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a 

na pozemky plnící funkci lesa 

- komplexním řešením využití a uspořádání území zajistit předpoklady pro jeho trvale 

udržitelný rozvoj 

1.2. Návrh urbanistické koncepce 

Předmětem návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je návrh ploch pro bydlení, 

podnikání, občanské vybavení a sport, řešení dopravy, technické infrastruktury, vymezení 

prvků územního systému ekologické stability krajiny, limitů využití území vyplývajících z 

řešení územního plánu, respektování podmínek ochrany přírody a krajiny, návrh opatření v 

oblasti péče o životní prostředí apod. 

Toto řešení vzešlo z požadavků obce. 
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1.3. Záměry významné z hlediska hodnocení vlivů koncepce na ŽP a jejich 
charakteristika 

Dle platné legislativní úpravy jsou předmětem posuzování koncepce, které stanoví rámec 

pro budoucí povolení záměrů uvedených v Příloze 1 Zákona. 

V rozsahu Přílohy 1 Zákona byly identifikovány následující záměry: 

Příloha 1 Zákona Záměr vyžadující zjišťovací 
řízení 

Záměr dle návrhu ÚP Stará Ves 
nad Ondřejnicí 

Kategorie I, bod 9.4 Novostavby, rozšiřování a 

přeložky silnic nebo místních 

komunikací o čtyřech a více 

jízdních pruzích, včetně rozšíření 

nebo přeložek stávajících silnic 

nebo místních komunikací o dvou 

nebo méně jízdních pruzích na 

silnice nebo místní komunikace o 

čtyřech a více jízdních pruzích, o 

délce 10 km a více 

Přestavba silnice I/58 v úseku 

Příbor - Ostrava na čtyřpruhovou 

směrově dělenou silnici (v úseku 

o délce 1750 m) s přeložkou do 

nové stopy v úseku Stará Ves - 

Ostrava (v délce 2070m). 

Kategorie II, bod 1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění 

plochy od 5 do 25 ha 

Max. odlesnění cca 0,45 ha pro 

účely výstavby přeložky silnice 

I/58. 

Kategorie II, bod 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo 

jiné úpravy ovlivňující odtokové 

poměry (např. odvodnění, 

závlahy, protierozní ochrana, 

terénní úpravy, lesnicko-

technická meliorace, atd.) na 

ploše od 10 ha do 50 ha 

V odvodňovaném území navržená 

výstavba smíšeně obytné zástavby 

na zastavitelné ploše Z1 (cca 

14 ha), na zastavitelných plochách 

Z9, Z10, Z13 a Z37 (plochy menší 

než 10 ha). 
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Příloha 1 Zákona Záměr vyžadující zjišťovací 
řízení 

Záměr dle návrhu ÚP Stará Ves 
nad Ondřejnicí 

Kategorie II, bod. 1.9 Čistírny odpadních vod s 

kapacitou od 10 000 do 100 000 

ekvivalentních obyvatel, 

kanalizace od 5 000 do 50 000 

napojených obyvatel nebo 

průmyslové kanalizace o průměru 

větším než 500 mm 

Navrženo zbudování kapacitně 

dostačující kanalizační sítě 

zejména pro centrální část obce. 

Stará Ves nad Ondřejnicí má v 

současnosti 2579 obyvatel. 

Obec by měla být napojena na 

stávající ČOV v Ostravě. 

V ÚP Staré Vsi je navržena pouze 

ČOV v Košatce (Z46) o kapacitě 

cca 400 EO.  

Kategorie II, bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a 

přeložky silnic všech tříd a 

místních komunikací I. a II. třídy 

(záměry neuvedené v kategorii I) 

1. Prodloužení silnice III/4808 až 

do okružní křižovatky se silnicí 

III/4787 v délce 640 m. 

2. Rozšíření silnice III/4804 u 

hřbitova v délce 390 m. 

3. Přeložka silnice III/4804 v 

délce 210 m včetně nového mostu 

přes Lubinu v Košatce. 

4. Okružní křižovatka v místě 

křížení silnic III/4804 a III/4805 v 

Košatce. 

Kategorie II., bod 10.6 Skladové a obchodní komplexy 

včetně nákupních středisek o 

celkové výměře nad 3000 m2 

zastavěné plochy, parkoviště nebo 

garáže s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v součtu pro 

celou stavbu 

V navrhovaném ÚP jsou 

vymezeny čtyři plochy smíšené 

výrobní, které umožňují tyto 

záměry. Jsou to Z43 (1,16 ha), 

Z44 (0,94 ha), Z45 (0,40 ha) a  

P1 (3,62 ha). Parkoviště  

(v blízkosti ZŠ) v centrální části 

obce pro max. 12 aut. 



Návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ENVIROAD s.r.o. 

Posouzení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu Přílohy zákona č. 183/2006 Sb. 

10 

                                                

Záměr přestavby silnice I/58 v úseku Příbor - Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou 

silnici s přeložkou do nové stopy v úseku Stará Ves - Ostrava, jejíž součástí bude i výstavba 

dvou mimoúrovňových křižovatek na jihozápadním a východním okraji zástavby, musí být 

oznámen Ministerstvu životního prostředí v Praze. 

Na záměry prodloužení silnice III/4808 až do okružní křižovatky se silnicí III/4787, 

rozšíření silnice III/4804 u hřbitova, přeložku silnice III/4804 včetně výstavby mostu přes 

Lubinu v Košatce, výstavbu nové okružní křižovatky v místě křížení silnic III/4804 a III/4805 

v Košatce, zbudování smíšeně obytné zóny v odvodňovaném území na zastavitelné ploše Z1 i 

na realizaci smíšeně výrobních zón v území (Z43, Z44, Z45 a P1) bude třeba předložit 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje oznámení záměrů v rozsahu Přílohy 3 k zákonu 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 

Záměry trvalého odlesnění pro výstavbu přeložky silnice I/58, zbudování kanalizační sítě v 

obci , výstavby ČOV v Košatce, výstavbu smíšeně obytné zóny v odvodňovaném území (Z9, 

Z10, Z13 a Z37) i zbudování parkoviště v centrální části obce se jeví v této fázi zpracování 

projektové dokumentace jako záměry podlimitní dle zákona č. 100/2001 Sb. Na tyto záměry 

bude zapotřebí předložit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje oznámení podlimitního 

záměru v rozsahu Přílohy 3a k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(v platném znění) 

Součástí návrhu ÚP Stará Ves nad Ostravicí je návrh cca 52,51 ha nových ploch pro 

bydlení. Celkem jsou navrženy plochy pro cca 380 RD, což je asi 150 % převis nabídky. 

V příštích 15 letech se totiž dle zadání ÚP předpokládá výstavba asi 150 RD. 

Během zpracování SEA posouzení byl zvolen přístup „ex-ante“3 , jenž je založen na 

interaktivním průběžném posuzování návrhů zpracovatele návrhu ÚP a díky němuž bylo 

možno získat informace, které nebyly v zadání ÚP uvedeny. 

Bližší pozornost všem takto definovaným záměrům návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí a 

jejich eventuelním vlivům na ŽP je věnována v následujících kapitolách. 

 

3  Dle Věstníku MŽP, částka 8 - Metodické pokyny a návody - Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní 
prostředí (srpen 2004);v této metodice je zvolený postup též označen jako jednoznačně nejefektivnější. 
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1.4. Vztah záměrů významných z hlediska hodnocení vlivu koncepce na ŽP 
k jiným platným koncepcím 

Základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí na úrovni 

jednotlivých regionů je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR). Dosud však 

nebylo provedeno jejich upřesnění v rámci územně analytických podkladů 

Moravskoslezského kraje a ani analytických podkladů spádového obvodu obce s rozšířenou 

působností (SO ORP), tj. města Ostravy. Vlastní řešené území je součástí rozvojové oblasti 

Ostrava–OB2. 

Pro rozvojovou oblast Ostrava – OB2 jsou stanoveny následující kritéria a podmínky pro 

rozhodování o změnách v území: 

a) zlepšovat podmínky pro příznivé životní prostředí - v návrhu územního plánu jsou 

navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší – kanalizace, zatravnění, 

extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference ekologických 

zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. 

b) podporovat využívání „brownfields“ – je navržena přestavba-nové využití bývalého 

vojenského areálu, který dnes není využíván. 

Pro rozvojovou oblast Ostrava – OB2 jsou stanoveny také úkoly pro územní plánování, 

žádný z nich se ale netýká území obce. 

ÚPN VÚC Beskydy 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí patří do území řešeného územním plánem velkého 

územního celku Beskydy (ÚPN VÚC), včetně změny č.1 schválené 21.12.2006 a změny č.2 

schválené 21.9.2006. Z platného ÚPN VÚC vyplývá nutnost zapracovat veřejně prospěšnou 

stavbu - přeložku silnice I/58, územní rezervu pro průplav Dunaj-Odra-Labe a limity využití 

území vyznačené v ÚPN VÚC. Všechny výše uvedené stavby a limity jsou do územního 

plánu Stará Ves nad Ondřejnicí zapracovány. 
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Strategický plán mikroregionu obcí Povodí Ondřejnice 

Návrh územního plánu je v souladu se strategickým cílem, v území byly navrženy takové 

záměry, které přispějí k naplnění prioritních cílů mikroregionu. Konkrétní záměry jmenované 

ve strategii jsou už většinou realizovány (strategie byla schválena v roce 2000). Na dokončení 

tak čekají jen záměry na výstavbu protipovodňových opatření na řece Ondřejnici a na 

výstavbu agropenzionu Selský dvůr, jejichž realizaci územní plán umožňuje. 

Koncepce Moravskoslezského kraje 

Záměry navržené v územním plánu jsou v souladu s existujícími koncepčními materiály 

vztahujícími se k danému území (blíže viz kap. 8): 

- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 

- Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod 

- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje 

- Územní energetická koncepce 

- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 

- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny 

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje 

- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova 
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2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a 
jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla pořízena 
územně plánovací dokumentace 

2.1. Vymezení řešeného území 

VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Obec se skládá z katastrálních území 753947 Stará Ves nad Ondřejnicí a 670723 Košatka 

nad Odrou, které společně tvoří administrativně správní území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Na jihozápadě sousedí s Petřvaldem, na jihu s Trnávkou, na jihovýchodě s Brušperkem, na 

severovýchodě s Krmelínem a na severu s Ostravou (k.ú. Proskovice a Stará Bělá). 

Členění řešeného území dle jednotlivých druhů pozemků: 

Druh pozemku ha %
Celkem 1880 100
Zemědělské pozemky 1370 72,87
Lesní pozemky 296 15,74
Vodní plochy 58 3,09
Zastavěné plochy 41 2,18
Ostatní plochy 115 6,12

1370 100
Orná půda 911 66,5
Zahrady 80 5,84
Ovocný sad 1 0,07
Trvalé travní porosty 378 27,59

Ze zemědělských pozemků celkem

 

Na území obce převažují zemědělské pozemky – cca 73 %, z nich je orné půdy téměř 

67% - více než 900 ha. Orná půda je zastoupena ve všech částech obce rovnoměrně, trvalé 

travní porosty – které představují asi 28 % zemědělských pozemků – se vyskytují převážně v 

katastrálním území Košatka nad Odrou. Lesní pozemky tvoří téměř 16 % plochy obce. 

Nejvíce lesů je v katastrálním území Staré Vsi nad Ondřejnicí a to převážně v jižní části a 

kolem východní hranice katastru. 

 

13 
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2.2. Geomorfologické a geologické poměry 

Geomorfologické podmínky – především tvary reliéfu ovlivňují možnosti využití území, 

jeho zástavby či dopravní dostupnosti. Například náklady na budování technické 

infrastruktury výrazně rostou v členitém reliéfu. Území obce je málo členité (zejména 

Košatka), pouze v jižní části vykazuje relativně výraznější výškovou členitost. Nejvyšší bod 

je v jižním výběžku obce (294 m.n.m.), nejnižším je místo, kde tok Ondřejnice opouští 

administrativní území obce (cca 221 m.n.m). Vlastní reliéf Oderské brány je tvořen širokou 

nivou řeky Odry a jejich přítoků Lubiny a Ondřejnice s holocenními fluviálními, převážně 

písčitohlinitými sedimenty. Na zbytku území existuje většinou překryv pleistocénními 

sprašovými hlínami. Místy se vyskytují glacifluviální písky a písčité štěrky. Malá část území 

na jihovýchodě náleží k podcelku Příborské pahorkatiny. Geomorfologické podmínky  

neomezují využití území obce. 

Řešené území se nachází na území následujících geomorfologických jednotek: 

     provincie: Západní Karpaty 

            subprovincie: Vnější Západní Karpaty 

                   oblast : Západní vněkarpatské sníženiny 

                                   celek: Moravská brána 

                                               podcelek: Oderská brána  

                   oblast : Západobeskydské podhůří 

                                    celek: Podbeskydská pahorkatina 

                                               podcelek: Příborská pahorkatina 
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2.3. Klimatické podmínky 

Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT10. Území je charakterizováno 

mírně teplou, vlhkou až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinatou klimatickou podoblastí 

s mírnou zimou. 

Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT 10: 

 MT 10 

Počet letních dnů: 40 – 50 

Počet mrazivých dnů: 110 – 130 

Průměrná teplota v lednu: -2 až –3°C 

Průměrná teplota v červenci: 17 – 18°C 

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 200 – 250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 50 – 60 
 

Nižší srážky jsou podmíněny blízkostí srážkového stínu Nízkého Jeseníku i přes celkovou 

oceánitost území. Srážky se zpravidla dostavují při přechodu front, většinou při západním 

proudění s vlhkým atlantským vzduchem.  

V řešeném území výrazně převládá jihozápadní, jižní proudění, méně často (v zimě) 

severovýchodní a severní proudění větrů. 

Relativní četnost větrů (období 1986-1995) 

S SV V JV J JZ Z SZ KLID celkem 

13,8 15,5 2,9 2,0 10,9 35,3 9,9 3,2 6,5 100 
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Ovzduší 

Nejbližší stanice, na kterých se pravidelně monitorují imisní situace, se nacházejí ve 

Frýdku-Místku a v Ostravě Zábřehu (č.1064,ČHMÚ).  

  Roční imisní průměry (µg/m3) 

Znečišťující látka Imisní stanice 2003 2004 2005 

Frýdek-Místek 11,7 9,2 9,2 
SO2 

Ostrava-Zábřeh  12,4 10,9 11,5 

Frýdek-Místek 51,7 43,6 48,7 suspendované 

částice PM10    Ostrava-Zábřeh 51,0 44,2 48,7 

Frýdek-Místek 23,3 20,2 23,0 
NOx 

Ostrava-Zábřeh 28,8 27,0 28,1 

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (č.38/rok2005) – o vymezení oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na základě dat z roku 2004 – patřilo řešené území 

k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, docházelo zde k překročení limitní hodnoty pro 

ochranu zdraví lidí zřejmě i meze tolerance. Údaje jsou od r. 2005 nově publikované za 

spádové obvody stavebních úřadů, problémem je přesná interpretace těchto údajů 

v případech, že postižena je pouze část území. Nepříznivý stav a vývoj potvrzuje 

následující sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP pro rok 2007, vycházející z údajů za 

rok 2006 – které 100 % spádového území stavebního úřadu Brušperk zařazuje mezi 

území se zhoršenou kvalitou ovzduší, stoupá i procento území s překročením meze 

tolerance. Příčinou je zejména znečištění polétavým prachem - suspendované částice PM10  a 

cílového limitu B(a)P -benzo(a)pyrenu. Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje 

zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.  

Značný vliv na kvalitu ovzduší v obci mají velké zdroje znečištění v regionu, v případě 

Staré Vsi jsou velmi blízko zejména hutní a energetické podniky v Ostravě a Frýdku-Místku.  

V obci má rovněž výrazný negativní vliv na čistotu ovzduší i doprava a místní, především 

malé zdroje znečištění. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce. Obecně nepříznivě 

působí zejména nestabilní cenová (dotační) politika v oblasti paliv. Při použití dřeva a uhlí 

pro vytápění dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. 

Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných 
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dioxinů. Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně malé a 

obvykle finančně velmi náročné (zkvalitnění a přeložky komunikací apod.). 

2.4. Hydrologické poměry a vodní zdroje 

Řešené území spadá do základního hydrologického povodí řeky Odry (číslo 

hydrologického pořadí toku: 2–01–01–001, správce: Ministerstvo obrany ČR). 

Hlavním tokem v území protékajícím středem zástavby je tok Ondřejnice (2–01–01–147, 

Povodí Odry, s.p). Tento tok je částečně upraven, koryto je stabilizováno četnými stupni a 

prahy. Ve výústní části je hluboko zaříznutá do terénu, tvoří meandry. 

Pravobřežními přítoky jsou: 

- Járkovský potok (2–01–01–151, Zemědělská vodohospodářská správa) - na hranici katastru 

v severní části 

- náhon (2–01–01–151, Zemědělská vodohospodářská správa) 

- potok Machůvka (2–01–01–150, Zemědělská vodohospodářská správa) 

Levobřežní přítokem je potok Kulišovka (2–01–01–151, Povodí Odry, s.p.)  

Dále řešeným územím (Košatka) protéká řeka Lubina (2–01–01–125, Lesy ČR, s.p.), která 

má na území Košatky provedenou směrovou úpravu. Pravostranným přítokem Lubiny je 

potok Trnávka (2–01–01–142, Zemědělská vodohospodářská správa) s přítokem Rakovec  

(2-01-01-143, Zemědělská vodohospodářská správa). 

Podél toků Odry, Ondřejnice a Lubiny jsou vyhlášena záplavová území. Záplavové území 

Odry včetně aktivní zóny bylo stanoveno Krajským úřadem MS kraje 23.5.2003, 

č.j. ŽPZ/3559/03. Záplavové území Lubiny bylo stanoveno OkÚ Frýdek-Místek 6.4.2000 

č.j. RŽ-893/00/Fp/231.2/, aktivní zóna nebyla vymezena. Záplavové území Ondřejnice bylo 

stanoveno OkÚ Frýdek-Místek 20.6.2000, č.j. RŽ-2230/00/Fp/231.2/, aktivní zóna nebyla 

vymezena. V současné době se připravuje realizace protipovodňových úprav na toku, která 

bude spočívat především v prohrábce koryta a stavbě zavazovacích hrázek. Tato opatření 

omezí rozsah aktivní zóny na samotné koryto řeky. V problémovém výkresu návrhu ÚP jsou 

zakresleny orientačně hranice Q100 a Q20 u Ondřejnice podle studie zpracované v roce 2004 

ČVUT v Praze, orientační hranice Q20 dle Povodí Odry je zakreslena i u Lubiny. 
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Záplavová území byla zpracována v průběhu několika let různými zpracovateli, nenavazují 

na sebe nebo se překrývají. Je nutné, aby Povodí Odry zpracovalo jejich koordinaci, aby 

nedocházelo k rozporům, které plochy se v záplavovém území nacházejí. 

Na území Staré Vsi nad Ondřejnicí se nachází několik menších vodních ploch. V západní 

hranici s Petřvaldem v údolí potoka Machůvka jsou to tři rybníky ve správě Rybářského 

svazu. Další menší vodní plochy jsou převážně v soukromém vlastnictví a nejsou intenzivně 

využívány. 

Vodní toky Lubina a Ondřejnice se svými přítoky jsou uvedeny v seznamu povrchových 

vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů - 

lososovité vody (povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb 

lososovitých (Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus) dle  Nařízení vlády o stanovení 

povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původcích druhů ryb a dalších vodních 

živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod - 71/2003 Sb. 

Území obce patří do zranitelné oblasti CZ0812-Frýdek-Místek, ve smyslu Nařízení vlády 

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. 

Do území obce Stará Ves nad Ondřejnicí zasahuje ochranné pásmo 2. stupně přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského místa Nový Darkov, které bylo schváleno vládou ČSR dne 

3.2.1982 usnesením č.27. Leží v něm téměř celá zástavby Košatky a severní část Staré Vsi. 

V šedesátých letech byly Hydrometeorologickým ústavem vybudovány hydrologické vrty, 

které jsou zařazeny do státní pozorovací sítě. Slouží k systematickému sledování režimu 

podzemní vody a tím k získávání nezbytných údajů o možnostech využití zdrojů podzemní 

vody pro zásobování pitnou vodou. Narušení kteréhokoliv objektu znamená znehodnocení 

naměřené hydrologické řady a přerušení mezi jednotlivými body sítě. Rozhodnutím č. 40/76, 

který vydal odbor VHZL NVO dne 3.9.1976, byla stanovena ochranná pásma kolem objektů 

základní pozorovací sítě podzemních vod o poloměru 250m. Stanovení těchto pásem má za 

úkol zajistit vydatnost, jakost a zdravotní nezávadnost vodních zdrojů. Jejich vytyčením se 

neprovádí zásah do uživatelských práv, ale jedná se o to, aby při schvalovacích řízeních vzaly 

orgány v úvahu ochranu prováděných pozorování. Při jakékoliv činnosti, která by měla nebo 

mohla mít vliv na režim spodních vod nebo by ovlivňovala jejich množství, jakost a zdravotní 

nezávadnost, je nutné projednání s ČHMÚ, který stanoví podmínky, za kterých je možno 
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zásahy v ochranných pásmech provádět. Český hydrometeorologický ústav připouští i 

možnost přemístění těchto objektů základní pozorovací sítě podzemních vod.  

V obci se nacházejí dva vrty základní sítě VO 0124 a VO 0133 a 23 hydropedologických 

(úzkoprofilových) sond, které nemají ochranné pásmo. 

2.5. Charakteristika půdního fondu 

Charakteristika je odvozena z bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) dle vyhl. 

č. 546/2002 Sb. Pro lepší posouzení kvality půd jsou jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd 

ochrany zemědělské půdy. Do I. třídy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, naopak do 

V. třídy jsou zařazeny jednotky BPEJ s velmi nízkou produkční schopností. 

V řešeném území převažují zemědělské pozemky, které jsou zastoupeny cca 73 % z 

celkové výměry obce. V území se vyskytují převážně tyto hlavní půdní jednotky: 

43 – Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně 

těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení 

24 – Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných 

svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, 

až středně skeletovité, se střední vododržností 

58 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 

nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry 

po odvodnění příznivé 

59 – Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové 

poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu 

47 – Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 

(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se 

sklonem k dočasnému zamokření 

56 – Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě 

modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně 

těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé 

71 – Gleje fluvické, fluvizemě glejové, při terasových částech širokých niv, středně těžké 

až velmi těžké, výrazně vlhčí při terasových částech úzkých niv 
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V katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí převažuje hlavní půdní jednotka (43), 

vyskytuje se ve všech částech kromě centrální části území, kde se nachází podél toku řeky 

Ondřejnice HPJ (58). Dále se zde nacházejí už méně časté HPJ – (24) v jižní části území, (47) 

v jihovýchodní a východní části, (71) podél potoku Rakovec v jihozápadní části území. 

Převažují třídy ochrany I. a II., třída III. představuje menší část pozemků převážně na 

východě území, třídy IV a V jsou zastoupeny minimálně. 

Odvodněné pozemky jsou převážně v severní části území na východ od zastavěného území 

a menší odvodněné pozemky se dále nacházejí v jižní a západní části území. 

V katastrálním území Košatky nad Odrou převažují zemědělské pozemky. Převládá zde 

hlavní půdní jednotka (58) - podél vodních toků Odry, Ondřejnice a částečně i Lubiny. Dále 

je zde významně zastoupena (59). V centrální části území se vyskytuje hlavní půdní jednotka 

(56), na západě (43). 

V území převládají třídy ochrany II. a III., I. třída ochrany se vyskytuje v menších 

plochách v centrální a západní části území. Třídy IV a V se zde vůbec nenacházejí.  

Odvodněné pozemky jsou mezi řekami Lubinou a Ondřejnicí a Lubinou a Odrou v západní 

části katastru. 

2.6. Ložiska surovin, svážná a poddolovaná území, radonové riziko 

Většina území obce leží uvnitř chráněného ložiskového území 14400000 české části 

hornoslezské pánve vymezeného pro ochranu ložiska černého uhlí. Podmínky ochrany 

ložisek černého uhlí v CHLÚ české části hornoslezské pánve vymezuje dokument „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“ - vyhlášeno rozhodnutím MŽP ČR, ÚO pro ostravskou oblast - č.j. 

880/2/667/A - 10/1997/98. Rozhodnutí nabylo právní moci 21.4.1998, vymezuje zóny 

ochrany ložisek a uvádí podmínky pro povolování jednotlivých druhů staveb. Celé území 

Staré Vsi je v něm zařazeno do zóny C2, ve které prakticky žádná omezení výstavby nejsou. 
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Do území obce dále zasahují: 

- chráněné ložiskové území 22460000 Krmelín vymezené pro ochranu ložiska zemního plynu 

- výhradní ložisko černého uhlí 314390000 Paskov-západ - dosud netěžené  

- výhradní ložisko černého uhlí 314410000 Příbor-sever - dosud netěžené 

- nevýhradní ložisko štěrkopísků 301450000 Košatka nad Odrou - dosud netěžené 

- dobývací prostor pro zemní plyn 40039 Krmelín - těžený 

Do problémového výkresu (součást návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) jsou zakreslena 

potenciální sesuvná území převzatá z "Mapy svahových deformací na území MS kraje" (2005, 

Geotest Brno a.s. a VŠB Ostrava). Jedná se o deset lokalit rozmístěných převážně u hranic 

obce, mimo zastavěné území. 

Poddolovaná území registrovaná Geofondem ČR se v území obce nevyskytují. 

Z Odvozené mapy radonového indexu vyplývá, že většina území obce se nachází v území 

s přechodným stupněm radonového indexu (mezi 1. a 2. kategorií radonového indexu 

z geologického podloží). 

2.7. Ochrana přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 

2.7.1. Územní systém ekologické stability4 (dále jen ÚSES) 

V území obce se vyskytují následující nadregionální a regionální prvky a jedna trasa 

lokálního biokoridoru: 

- Nadregionální biocentrum (NRBC) Oderská niva – leží v údolní nivě Odry, zahrnuje soutok 

Lubiny a Ondřejnice s Odrou. 

- Regionální biocentrum (RBC) Březiny – zahrnuje větší část lesa stejného názvu a nivu toku 

Rakovec. 

- Regionální biokoridory (RBK) – spojují RBC Březiny s NRBC Oderská niva, jsou vedeny 

tokem Rakovce a Lubiny. 

 Regionální biokoridory procházejí také podél severovýchodních i jihovýchodních hranic 

obce: vychází z NRBC Oderská niva a pokračují proti toku Ondřejnice, dále po Jarkovském 
                                                 

4 Dle §3 odst.1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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potoce do Černého lesa, poté se stáčí a podél jihovýchodní hranice obce pokračují (střídavě 

územím Staré Vsi a Brušperku) do RBC Březiny. 

 „Nová“ trasa RBK – doplněná v rámci změny č.1 ÚPN VÚC Beskydy – zasahuje do území 

obce jen krátce: pod Černým lesem se napojuje na výše jmenovaný RBK a pokračuje do 

RBC Brušperský les (na území Brušperku). 

- Lokální biokoridor (LBK) – vychází z „nového“ RBK (viz výše) Oderská niva-Březiny a 

pokračuje severovýchodním směrem přes zastavěné území obce tokem Ondřejnice dále 

podél toku Machůvky, až se napojí na severovýchodní trasu RBK. 

2.7.2. Zvláště chráněná území5 

Část obce, především k.ú. Košatka nad Odrou leží ve velkoplošném zvláště chráněném 

území - chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří. Chráněná krajinná oblast byla zřízena 

vyhláškou MŽP ČR ze dne 27.3.1991, č. 155/1991 Sb. Celková výměra CHKO činí 82 km2. 

Využívání CHKO se ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ve znění 

pozdějších předpisů) provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a 

zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce 

těchto území. Území CHKO je rozděleno do čtyř zón odstupňované ochrany. Zástavba v 

Košatce je součástí IV. zóny, dvě malé zastavěné lokality ve Staré Vsi jsou součástí III. zóny. 

Louky v údolní nivě jsou zařazeny do zóny II. CHKO. Do I. zóny patří pouze čtyři lokality se 

slepými rameny řek Odry a Ondřejnice. Nejvíce je zastoupena zóna II.. Podrobnější ochranné 

podmínky pro CHKO Poodří jsou stanoveny v Plánu péče CHKO Poodří. 

V rámci CHKO jsou lokality s nejhodnotnějšími a často unikátními společenstvy 

vyhlášeny jako maloplošná zvláště chráněná území. Do území obce žádné zasahuje. 

Do obce zasahuje evropsky významná lokalita NATURA 2000 - CZ0814092 Poodří a 

ptačí oblast NATURA 2000 – CZ0811020 Poodří. Ptačí oblast je na území obce totožná s 

územím CHKO Poodří. Evropsky významná lokalita leží uvnitř CHKO a na území obce 

zabírá jen její část. 

V území obce nejsou registrovány žádné památné stromy. 

 

5 Dle §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
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2.7.3. Významné krajinné prvky6 (dále jen VKP) 

V území obce se nacházejí chráněné VKP taxativně určené §3 písmeno b) zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - vodní toky, nivy 

vodních toků, rybníky, jezera a lesy. 

Vodní toky a vodní plochy v řešeném území byly popsány podrobně v kap. 2.4. 

Lesy pokrývají 15,7% z celkové rozlohy obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Nejvíce lesních 

porostů je u severovýchodní hranice obce s Krmelínem - Černý les a v jižním výběžku obce u 

hranic s Trnávkou - Březiny. 

Kromě lesních pozemků jsou v obci porůznu rozptýleny menší celky náletových dřevin na 

nelesních pozemcích. Lemují vodní toky (Odru, Lubinu, Ondřejnici, Machůvku) nebo tvoří 

remízky, meze a skupiny stromů v orné půdě a zatravněných plochách. 

2.8. Limity využití území 

Limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí (dále limity) 

jsou součástí koordinačního výkresu, který je jedním z výkresů odůvodnění územního plánu 

obce Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí musí být respektovány následující limity: 

- ochranné pásmo silnice I. třídy (50 m od osy vozovky) 

- ochranné pásmo silnice III. třídy (15 m od osy vozovky) 

- výškové ochranné pásmo letiště 

- ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV včetně vedení jako nositele limitu  
(7 nebo 10 m od krajního vodiče) a trafostanic 

- kabelové vedení VN (ochranné pásmo 1 m od kabelu) 

- dálkové telekomunikační kabely, ochranné pásmo 1,5 m od kabelu 

- bezpečnostní ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu, nad DN 250 - 40 m a regulační  
stanice 

- středotlaké plynovody, 1 m na obě strany od půdorysu v zastavěném území, 4 m na obě 
strany od půdorysu mimo zastavěné území 

 

6 Dle §3 odst.1 písm. b) (tzv. "VKP ze zákona") a §6 (tzv. "registrované VKP") zákona č."114/1992"Sb., o 
ochraně přírody a krajiny; významným prvkem jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné 
části krajiny,které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. 
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- zásobovací řady pitné vody včetně ochranného pásma, do 500 mm vč. 1,5 m, nad 500 
mm 2,5 m a vodojemů 

- nemovité kulturní památky 

- ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkce lesa (50 m od okraje lesních 
pozemků) 

- vodní toky, rybníky, jezera a lesy – jako významné krajinné prvky (VKP) ze zákona 
ČNR č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP ČR č.395/1992 Sb., 
kterou se provádí některá ustanovení zák. ČNR č.114/1992 Sb. (zakresleny plochou dle 
údajů KÚ, doplnění toků z map 1: 10 000). Nivy toků patří také mezi VKP, protože 
však nejsou jednoznačně územně vymezeny, nejsou zahrnuty mezi limity. 

- vydaná, dosud nerealizovaná územní rozhodnutí – rodinný dům a kanalizace 

- ochranné pásmo pohřebiště (100 m ze zákona - není vyhlášeno), včetně plochy 
stávajícího pohřebiště jako nositele limitu 

- hranice chráněné krajinné oblasti Poodří včetně rozmezí zón odstupňované ochrany 
CHKO, totožná s hranicí ptačí oblasti NATURA 2000 – CZ0811020 Poodří 

- hranice evropsky významné lokality NATURA 2000 – CZ0814092 Poodří 

- nadregionální biocentrum ÚSES, regionální biokoridory a biocentrum ÚSES (limit 
vyplývající z řešení ÚPN VÚC Beskydy) 

- územní rezerva pro průplav Dunaj-Odra-Labe vymezená v ÚPN VÚC Beskydy 

- záplavové území Odry včetně aktivní zóny, stanoveno Krajským úřadem MS kraje 
23.5.2003, č.j. ŽPZ/3559/03, záplavové území Lubiny, stanoveno OkÚ Frýdek-Místek 
6.4.2000 č.j. RŽ-893/00/Fp/231.2/, záplavové území Ondřejnice, stanoveno OkÚ 
Frýdek-Místek 20.6.2000, č.j. RŽ-2230/00/Fp/231.2/ 

- ochranné pásmo 2.stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Nový Darkov, 
schváleno vládou ČSR dne 3.2.1982 usnesením č.27  

- ochranné pásmo hydrogeologických vrtů (poloměr 250 m) 

- chráněné ložiskové území 14400000 Čs. části hornoslezské pánve vymezené pro 
ochranu ložiska černého uhlí a 22460000 Krmelín vymezené pro ochranu ložiska 
zemního plynu 

- výhradní ložisko černého uhlí 314390000 Paskov-západ a 314410000 Příbor-sever 

- nevýhradní ložisko štěrkopísků 301450000 Košatka nad Odrou 

- dobývací prostor pro zemní plyn 40039 Krmelín 

- ochranné pásmo vojenského objektu (poloměr 500 m) 

- pásmo hygienické ochrany objektu živočišné výroby vydané rozhodnutím stavebního 

úřadu MěÚ Brušperk 12.3.1999 č.j. výst.328/2601/98/Zh. 



Návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ENVIROAD s.r.o. 

Posouzení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu Přílohy zákona č. 183/2006 Sb. 

25 

Do koordinačního výkresu (součást odůvodnění ÚP) byly v řešeném území zakresleny 

další jevy a omezení, která mohou ovlivnit využití území nebo upozorňují na problémy či 

jevy vyplývající z dalších vlastností území. Jsou to například: 

- odvodněné pozemky (vložené investice do půdy) 

- trasa lokálního biokoridoru ÚSES (zakresleno osou) 

- místní a účelové komunikace 

- památky místního významu 

- nevyhlášená záplavová území dle Povodí Odry - Q100 a Q20 u Ondřejnice a Q20 u 
Lubiny 

- potenciální svahové deformace 

- radioreléové trasy 

- dochovaná urbanistická struktura 

- hranice zastavěného území včetně vymezených nezastavitelných pozemků 

2.9. Současný charakter sídla 

2.9.1. Funkční využití území 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, o rozloze cca 18,79 km2, má v současnosti 2579 obyvatel. 

Zastavěné území obce tvoří především dvě prostorově oddělená sídla – Stará Ves nad 

Ondřejnicí a Košatka nad Odrou. 

Stará Ves nad Ondřejnicí je silnicí I/58 rozdělena na severní a jižní část. 

V severní části převažuje bydlení, je zde i centrum obce a většina ploch občanského 

vybavení včetně Obecního úřadu, základní školy, mateřské školy, kostela, farního úřadu, 

pošty, hasičské zbrojnice a většího počtu komerčních zařízení. Plochy bydlení tvoří většinou 

novější intenzivní zástavba rodinných domů, spíše městského charakteru – monofunkční. 

Starší zástavba zemědělských usedlostí je v menšině, rozložena podél toku Ondřejnice. V 

severní části zastavěného území Staré Vsi je také největší zájem o rozšíření ploch pro bydlení 

(viz návrh ÚP). 

Přímo podél silnice I/58, mezi obytnou zástavbou a silnicí jsou (logicky) umístěny 

provozovny drobné výroby a služeb. 

V zastavěném území jižně od silnice I/58 také převažuje bydlení, zástavba je však 

rozvolněnější, venkovského charakteru a smíšená – jak z hlediska doby vzniku, tak z hlediska 
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funkčního. Je zde porůznu rozmístěno několik zemědělských areálů, dnes nevyužívaný areál, 

který dříve patřil armádě, zařízení drobné výroby a služeb i zařízení občanské vybavenosti, 

těsně v blízkosti silnice I/58 leží sportovní areál s fotbalovým hřištěm. 

V této části obce se zájem o rozšíření ploch pro bydlení soustřeďuje podél záhumenní 

místní komunikace a do blízkosti hranic s Brušperkem. 

V Košatce nad Odrou převažuje smíšené obytné zastavění venkovského charakteru se 

staršími zemědělskými usedlostmi rozloženými po obou stranách silnice III/4805. Vzhledem 

k poloze zástavby sídla – částečně v CHKO, v těsné blízkosti nadregionálního biocentra 

ÚSES a území NATURA 2000, v nivě Odry a Lubiny, zčásti v jejich záplavovém území – zde 

nebude příliš vhodné rozšiřovat zastavěné území. 

U východní hranice obce je několik zastavěných lokalit, které navazují na zástavbu 

Krmelína, z jehož území jsou také přístupné. 

V rozptylu, ve volné krajině je rozmístěno několik dalších rodinných domů, výrobních 

zařízení, zařízení technického vybavení, zahradnictví, areál ministerstva obrany, hřbitov. 

Většina obytné zástavby obce je tvořena individuálními rodinnými domy. Výjimkami je 

šest bytových domů u silnice III/48615 v blízkosti hranic s Brušperkem a samostatně stojící 

bytové domy v centru Staré Vsi a poblíž zemědělského areálu v Košatce. 

Pro plochy sousedící ze severovýchodu se zástavbou Staré Vsi byly zpracovány dvě 

urbanistické studie, které řeší rozvoj bydlení v této oblasti. Řešené území těchto studií se 

částečně překrývá a navržený způsob zástavby ve společné části se různí. Další urb. studie se 

zpracovává pro lokalitu, ve které leží dnes nevyužívaný zemědělský areál v blízkosti 

záhumenní cesty v jižní části obce. Zpracovává se také studie využitelnosti bývalého 

vojenského areálu u silnice I/58. 

V budoucnu je vhodné směrovat nové zastavitelné - rozvojové plochy v návaznosti na 

severovýchodní a západní okraje zastavěného území. 

V nezastavěné území - volné krajině jsou na území obce zastoupeny orná půda, lesní 

pozemky (tj. pozemky plnící funkci lesa), trvalé travní porosty a ostatní zeleň, vodní toky  a 

plochy (rybníky a jezera). 

Ze současného funkčního využití je zřejmé, že převládající funkcí v zastavěném území je 

(a zůstane) bydlení, doplňkovými funkcemi je obsluha území, výroba, zemědělství. Posíleno 

by mělo být občanské vybavení, zejména v oblasti cestovního ruchu. 
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2.9.2. Doprava 

Nejdůležitější trasou ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je silnice I/58 Rožnov – Frenštát – Příbor 

– Mošnov – Stará Ves – Ostrava – Bohumín. Jde o dvoupruhovou silnici, která tvoří hlavní 

příjezdovou trasu do města Ostravy. Dopravní zatížení silnice I/58 ve Staré Vsi činilo (dle 

celostátního sčítání dopravy v roce 2005) 9075 až 14 550 vozidel za den s vysokým podílem 

těžké dopravy 33 – 37 %. 

V rámci platného ÚPN VÚC Beskydy je sledována přestavba silnice I/58 v úseku Příbor – 

Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici s přeložkou do nové stopy v úseku Stará 

Ves - Ostrava. Napojení Staré Vsi má být řešeno mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) na 

jihozápadním okraji obce. Ve zpracované studii této přeložky (UDI Morava) se počítá s MÚK 

i na východním okraji zástavby. 

Ze silnic III. třídy mají vyšší dopravní význam silnice III/48615 Stará Ves - Brušperk 

s dopravním zatížením 2506 vozidel/den v roce 2005 a silnice III/4787 (Stará Ves – O. 

Proskovice – O. Výškovice) s dopravním zatížením 3268 vozidel/den, která je využívaná jako 

zkratka k ostravským sídlištím ve Výškovicích a Porubě. 

Ostatní silnice III.třídy tvoří doplňkovou síť pro vzájemné propojení jednotlivých obcí a 

jejich místních částí: 

- III/4804 (Stará Ves – Košatka – Jistebník) 

- III/4805 (Petřvald – Petřvaldík – Košatka) 

- III/4808 (Mošnov – Petřvald – Stará Ves) 

Intenzity nebyly na těchto silnicích sčítány, podle zátěží na okolních sčítaných silnicích je 

lze odhadnout v rozmezí 500 – 1000 vozidel za den. 

Z místních obslužných komunikací jsou významné dopravně obslužné komunikace, které 

zabezpečují přístup do centra obce a do území s průmyslovou zástavbou. Do kategorie 

obslužných komunikací jsou zařazeny i hlavní přístupové komunikace do obytných zón. 

Rovněž je zde řada ostatních místních komunikací o šířce 3 - 5 m s malým dopravním 

významem a s dostupností do 250 m na nejbližší obslužné komunikace. 

Na síť obslužných komunikací navazují účelové komunikace (včetně významných polních 

a lesních cest), které zabezpečují dopravní zpřístupnění jednotlivých objektů a pozemků 

v řešeném území. 
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Parkoviště jsou vybudována především v centru obce a jeho bezprostředním okolí, u 

objektů hromadného bydlení, u některých objektů vybavenosti a u průmyslových areálů. 

Nedostatečná kapacita parkování se projevuje v prostoru kolem kostela. 

Nejbližší železniční stanice Jistebník je vzdálena 2 km od okraje zástavby Košatky, od 

centra Staré Vsi je vzdálena 5 km. Tato stanice leží na koridorové železniční trati č. 270 

Česká Třebová  – Přerov – Ostrava – Bohumín. 

Zvažována byla výstavba vlakotramvaje z Ostravy-Dubiny k letišti Mošnov vedoucí přes 

Starou Ves podél silnice I/58. V současné době je preferováno železniční napojení letiště z 

trati č. 325 

Území Staré Vsi nad Ondřejnicí je obslouženo 13 autobusovými linkami, směřujícími 

zejména do Ostravy, Frýdku-Místku, Mošnova, Nového Jičína, Kopřivnice a Brušperku. 

V běžný pracovní den jede ve směru na Krmelín 60 spojů, na Mošnov 39 spojů a na Brušperk 

21 spojů. Spojení s místní částí Košatka zabezpečuje 10 spojů denně v každém směru. 

Na území obce je situováno 8 autobusových zastávek, které jsou většinou vybaveny zálivy 

a přístřešky pro cestující a které pokrývají 500 m docházkovou vzdáleností většinu 

zastavěných části obce. V prostoru křižovatky u hřbitova byl vybudován nový záliv, který po 

připravovaném doplnění zálivu v opačném směru, má vytvořit novou zastávku pro zlepšení 

dostupnosti zástavby v západní části Staré Vsi. 

Nejbližší civilní letiště je ostravské Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově 

vzdálené od Staré Vsi nad Ondřejnicí 7 km. Do území Staré Vsi zasahují ochranná pásma 

letiště. 

V území mezi zástavbou Staré Vsi a Košatky je v ÚPN VÚC Beskydy hájena územní 

rezerva pro výhledovou vodní cestu Dunaj - Odra - Labe. 

Chodníky podél státních silnic a  místních obslužných  komunikací v zastavěném území 

v některých úsecích chybí. Pro bezpečný pohyb pěších je žádoucí jejich doplnění. Územím 

Staré Vsi prochází zelená turistická pěší trasa Klimkovice – Jistebník – Košatka – Stará Ves 

– Krmelín – Paskov – Žermanice. 
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Z vyznačených cyklotras prochází Starou Vsí: 

- 5 – Greenways Wien – Morava – Krakow (též Jantarová stezka)  v trase Lipník nad 

Bečvou – Starý Jičín – Bartošovice – Košatka – Jistebník – Ostrava – Hlučín  

- 6134 Příbor – Trnávka – Stará Ves - Krmelín 

- 6135 Košatka – Stará Ves – Brušperk.  

Tyto cykloturistické trasy jsou většinou vedeny po málo frekventovaných silnicích 

III. třídy a místních a účelových komunikacích.  

Další cyklistické trasy jsou vybudovány v trase Košatka – Proskovice s lávkou přes 

Ondřejnici a podél silnice I/58 v úseku mezi silnicemi III/4808 od Petřvaldu po silnici 

III/4787 na JZ okraji Staré Vsi. 

Pro cyklisty chybí samostatné trasy podél silnice III/4787 v úseku Stará Ves – Proskovice 

(vysoký počet cyklistů na úzké vozovce) a podél silnice I/58 v úseku Stará Ves – Krmelín. 

2.9.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

Zásobování vodou 

Obě sídla Stará Ves nad Ondřejnicí i Košatka nad Odrou mají vybudován veřejný 

vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s. - regionální správy Frýdek-Místek. 

Zdrojem pitné vody je Ostravský oblastní vodovod (OOV). Z přivaděče OOV Chlebovice - 

Staříč - Bělá DN 500 je voda přiváděna přívodním řadem DN 150 do dvou zemních 

vodojemů obsahu 250 m3 (284,50/281,20 m n.m.), které slouží k akumulaci vody pro Starou 

Ves n.O. i Košatku.  

Do Staré Vsi (234 - 275 m n.m.) je voda z vodojemů přiváděna gravitačně. Vodovodní síť 

je provedena z trub litinových, ocelových a PVC, profilů od DN 40 do DN 200. Tlakové 

poměry odpovídají členitosti terénu a proto je vodovodní síť rozdělena na dolní tlakové 

pásmo (DTP) a horní tlakové pásmo (HTP). DTP je pod tlakem vodojemů (284,50/281,20 m 

n.m.), do HTP Kopec je voda čerpána z ATS a lokalita Dukla je napojena na přívodní 

vodovod do vodojemů z vodojemu Stará Bělá (286,00 m n.m.). 

Do Košatky (224 - 227 m n.m.) je voda přiváděna gravitačně přes vodovodní síť Staré Vsi 

n.O. Vodovodní síť je provedena z trub PVC, profilů DN 80 a DN 100.  
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Územím prochází vodovodní přivaděč DN 1600 z úpravny vody Podhradí. V blízkosti 

zemních vodojemů se větví na DN 1200 mm vedoucí do vodojemu Krmelín a na DN 600 mm 

vedoucí do vodojemu Stará Bělá. 

V Košatce nad Odrou se nacházely zdroje pitné vody, byly ale zrušeny rozhodnutím OkÚ 

Nový Jičín, RŽP ze dne 4.12.2002 zn. ŽP/7351/02/Pe-231/2. 

Ochranná pásma vodovodů:  do DN 500 mm - 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

                                               nad DN 500 mm - 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

Stávající systém zásobování pitnou vodou je v obou místních částech obce vyhovující. 

Nové vodovodní řady proto budou budovány jen pro lokality s novou zástavbou. 

Nevyhovující úseky stávající rozvodné sítě budou postupně rekonstruovány. 

Odvádění a čištění odpadních vod 

Hlavním recipientem v obci je řeka Ondřejnice, která protéká celým urbanizovaným 

územím z jihovýchodu na severozápad a rozděluje obytnou zástavbu na dvě části - levobřežní 

a pravobřežní. 

Obec nemá vybudovanou systematickou kanalizační síť, převažující část zastavěných 

ploch v intravilánu obce není uspokojivě odkanalizována. Stávající původně dešťová 

kanalizace je vybudována jen v centru obce. Jedná se vesměs o zatrubnění stávajících 

silničních příkopů, které původně sloužily k odvodnění povrchu komunikace. Obecní 

kanalizace má celkem 16 samostatných výustí do recipientu, z toho se tři výusti nachází na 

území místní části Košatka. 

Zbývající část obce není odkanalizována vůbec. Vyskytují se zde pouze úseky lokální 

kanalizace, ta ale v zásadě slouží k odvádění dešťových vod a k odvodnění místních 

komunikací. Zároveň jsou do ní bez povolení napojeny splaškové odpadní vody od 

obyvatelstva z přilehlé zástavby. Obecně tedy lze konstatovat, že odpadní vody z území obce 

Stará Ves jsou po mechanickém předčištění, případně bez čištění vypouštěny přímo do 

recipientů, jako jsou řeka Ondřejnice, Lubina, Odra, respektive do místních odvodňovacích 

příkopů, apod. Výjimku tvoří základní škola, objekt Sokolovny a areál společnosti Kostelecké 

uzeniny, kde jsou vybudované tři lokální ČOV. Rovněž několik nových rodinných domků ve 

spádovém území má vlastní akumulační jímky nebo malé domovní čistírny odpadních vod. 

Zemědělské areály mají většinou vlastní žumpy. 
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V místní části Staré Vsi n.O. - Košatce je vybudována nesoustavná jednotná kanalizace 

z betonových trub DN 300 v celkové délce cca 1 000 m. Odpadní vody jsou po individuálním 

předčištění v prostých septicích a žumpách vypouštěny do vodoteče. Část zástavby má 

vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny 

dešťovou kanalizací a příkopy do vodoteče. 

Uvedené skutečnosti přispívají k tomu, že do povrchových toků jsou vypouštěny vody, 

které nevyhovují současným legislativním předpisům, zejména nařízení vlády 61/2003 Sb.  

(v platném znění). 

Zásobování elektrickou energií 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí  patří do území , které  je  zásobováno  elektrickou  energií  

z rozvodné soustavy 22 kV, vedením VN 136 z rozvodny 110/22 kV Lískovec. Hlavní 

zásobovací vedení VN 136 je provedeno v dimenzi 3x120, 3x70 AlFe na stožárech. Vedení 

bylo rekonstruováno a má dostatečnou rezervu pro další rozvoj území. 

Ze sítě venkovního vedení 22 kV je napojeno 24 distribučních trafostanic celkovým 

výkonem 5 130 kVA které jsou ve správě SME a.s. 

Stará Ves nad Ondřejnicí: 

DTS 6654 – U mlýna   - 250 kVA 
DTS 6655 – U Brušperku  - 160 kVA 
DTS 6656 – U kuřína   - 250 kVA 
DTS 6657 – Vepřín   - 160 kVA 
DTS 6660 – Filipcův důl  - 250 kVA 
DTS 6659 – U myslivny  - 250 kVA 
DTS 6661 – U kravína  - 250 kVA 
DTS 6662 – U rynku   - 250 kVA 
DTS 92667 – U vodojemu  - 160 kVA 
DTS 6673 – Bytovky-lesy  - 250 kVA – napojeno kabelem 
DTS 6664 – Fojtství   - 250 kVA 
DTS 6663 – Křižovatka  - 250 kVA 
DTS 6665 – Autobazar  - 250 kVA 
DTS 6666 – Dukla   - 250 kVA 
DTS 6668 – Škola   - 250 kVA 
DTS 6675 – St.Ves-Dukla  - 250 kVA 
DTS 6667 – Zakostelí  - 160 kVA 
DTS 92666 – Vojsko-radar  - 250 kVA- napojeno kabelem 
DTS 92664 – Vojsko   - 100 kVA 
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DTS 92665 – Vojsko-bytovky - 250 kVA 
Košatka nad Odrou: 
DTS 6669 – JZD   - 160 kVA 
DTS 6670 – Malá Košatka  - 160 kVA 
DTS 6671 – Obec   - 160 kVA 
DTS 6672 – Bytovky   - 160 kVA 
 

Všechny trafostanice jsou technicky vyhovující a pro zásobení lokality dostačující. 

Převážnou část rozvodné sítě NN tvoří venkovní vedení na betonových sloupech s vodiči 

4x70/l l event. 3x70+50 AlFe v hlavních trasách. Pouze některé koncové větve sítě NN jsou 

původní na dřevěných sloupech s Cu vodiči a vyžadují rekonstrukci. Rozvody v Košatce byly 

rekonstruovány v dimenzi 4x70 a 4x50 AlFe. 

Je vydáno územní rozhodnutí, ke kabelovému vedení VN a nové trafostanici v lokalitě Na 

kopci. V nedávné době zde bylo postaveno několik nových domů a obec v tomto místě 

podporuje i další rozvoj výstavby. 

Veřejné osvětlení je rovněž zrekonstruováno a provedeno venkovním rozvodem 

s výbojkovými svítidly upevněnými na výložnících. 

Ochranné pásmo vedení VN 22kV - 7 (10) m na obě strany od krajních vodičů 

Stávající trafostanice plně pokrývají stávající potřebu elektrické energie pro obec a 

částečně pokryjí i případný rozvoj obce. Energeticky náročnější výstavba bude řešena 

individuálně. 

Zásobování plynem 

Severovýchodním okrajem zástavby Staré Vsi prochází vysokotlaký plynovod DN 300mm. 

Na něm je umístěna (v místní části Dukla) regulační stanice plynu RS VTL/STL 2000m3/h. Z 

regulační stanice vychází síť středotlakých plynovodních vedení, které zásobují celé území 

obce. Rozvody jsou z plastu o dimenzích 110-90-63-40mm. 

Ochranná pásma plynovodů STL: 

- 1 m od vnějšího líce potrubí na obě strany v zastavěném území 

- 4 m od vnějšího líce potrubí na obě strany mimo zastavěné území 

Bezpečnostní pásmo plynovodů VTL nad DN 250 – 40m 



Návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ENVIROAD s.r.o. 

Posouzení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu Přílohy zákona č. 183/2006 Sb. 

33 

Větší část obce je napojena, nebo má možnost napojení na plynovod. Rozvody plynu jsou 

v dobrém technickém stavu a dostatečně kapacitní. 

Zásobování teplem 

Ústřední zdroj tepla s instalovaným výkonem nejméně 5 MW, který dodává teplo pro více 

odběrných tepelných zařízení není v území provozován. Pro stávající zástavbu je 

charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných 

domků a samostatnými domovními kotelnami pro objekty vybavenosti. Palivem je elektřina, 

plyn, černé uhlí, koks a dřevo. Objekty základní školy, mateřské školy a obecního úřadu 

využívají k vytápění zemní plyn, výrobní objekty zemní plyn a některé i elektřinu. 

Na základě plynofikace obce by bylo vhodné dokončit přepojování RD a kotelen 

vybaveností s topením na tuhá paliva na topení s využitím plynu. 

Vzhledem k rostoucím cenám energií se dá těžko odhadovat jaký bude poměr mezi 

využitím zemního plynu, el. energie a tuhých paliv v budoucnosti. Z hlediska znečišťování 

ovzduší by byla ideální stoprocentní plynofikace obce. 

Spoje 

Telekomunikace 

Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telecom je v řešeném území zajišťován 

místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je 

TELEFAX, POSTFAX, veřejná radiokontaktní služba, veřejná datová služba, pronájem 

digitálních okruhů pro přenos dat, služby euroISDN, Internet, OnLine a propojení s veřejnou 

sítí mobilních telefonů. (Oskar, EuroTel, T-Mobile, U-fon). 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí patří do uzlového telefonního obvodu Frýdek-Místek a 

okolí – UTO-558, telefonní kabel je přiveden z telefonní ústředny Frýdek-Místek. 

Účastnická přípojná síť je částečně kabelová, částečně je vedena venkovním závěsným 

kabelem, zavěšeným na stožárech venkovního vedení NN. 

Obcí procházejí dva dálkové kabely. Jeden vedoucí od Brušperku prochází zástavbou 

podél Ondřejnice až do centra obce a dále podél silnice I/58 směrem na Ostravu, druhý 

zasahuje nepatrně do západního výběžku k.ú. Košatka nad Odrou. 
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Radiokomunikace 

Kvalita signálu příjmu televizního a rozhlasového programu je celkově vyhovující. 

Radioreléové spoje 

Nad řešeným územím prochází páteřní radioreleová trasa Hošťálkovice-Radhošť a čtyři 

méně významné RR trasy Petřvald-Jistebník, Petřvald-Hýlov, Radhošť-Václavovice a 

Hošťálkovice-Kopřivnice. Žádný z radioreléových paprsků nemá vyhlášené ochranné pásmo. 

Nakládání s odpady 

Jedním ze základních dokumentů a nástrojů v oblasti odpadového hospodářství je Plán 

odpadového hospodářství (POH) ČR, na který navazuje zastupitelstvem schválený Plán 

odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje. POH MSk byl přijat a schválen 

Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30.9. 2004 usnesením č. 25/1120/1. Jeho 

závazná část byla přijata jako obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004 

s účinností ze dne 13.11. 2004. 

Plán odpadového hospodářství původce odpadů není v řešeném území zpracován (ze 

zákona mají tuto povinnost původci odpadů, kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného 

odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu). V obci vzniká méně než 1000 t komunálního 

odpadu ročně. 

Nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou č.26 schválenou 

Zastupitelstvem obce 26.11.2001. 

Likvidace komunálního odpadu probíhá mimo řešené území. Odvoz separovaného odpadu 

zajišťuje firma OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00. 2 x ročně je 

organizován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

 Stavební suť se vyváží na skládky mimo řešené území. 

 V obci se nachází sběrný dvůr, kde se shromažďuje rozměrný a nebezpečný odpad, 

skládky se v obci nevyskytují. 

V okolí obce (do 40 km) existují dostatečné kapacity na zpracování a uložení odpadů - 

skládky OKD Rekultivace, a.s. (provozovna Zárubek - Slezská Ostrava a Středisko 

Hohenegger - Karviná 6) ; BM servis, a.s. - TKO II Bohumín; Depos Horní Suchá, a.s (Horní 

Suchá); Z.G.R. - SAXA, spol. s r.o. (Horní Suchá); EKO - Chlebičov, a.s. - En (Chlebičov); 
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TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Provoz PD - Druhotné suroviny (Třinec - Staré Město);  

EKOL TES, a.s. - Jelení kopec (Hranice); KOHOUT invest v.o.s. - Hranice (Hranice), jakož i 

recyklační centra Koblovská komoditní společnost, s.r.o. (Ostrava - Koblov); KOHOUT 

invest v.o.s. - Hranice (Hranice) a další. 

2.9.4. Ekonomický potenciál území - výroba, podnikání 

Zemědělská výroba 

Výměry zemědělského půdního fondu dle údajů katastru nemovitostí jsou uvedeny 

v kap. 2.1., charakteristika půdního fondu pak v kap. 2.5. 

Celková výměra zemědělských pozemků v řešeném území je 1370 ha. Tyto pozemky, 

které patří soukromým vlastníkům, obhospodařují: 

- Zemědělská společnost Košatka, spol. s r.o. 

- Zemkovo, spol. s r.o. 

- ostatní vlastníci - majitelé nemovitostí v obci. 

Mezi významná střediska živočišné výroby patří: 

- Zemědělská společnost Košatka, spol. s r.o. (chov dobytka) 

- Moravan Petřvald, a.s. (chov prasat) 

- soukromý zemědělec p. Šeděnka (výkrm brojlerů) 

- RAF - soukromí zemědělci p. Šeděnka a p. Sýkora (chov slepic) 

- soukromý zemědělec p. Holáň (chov dobytka) 

- soukromý zemědělec p. Erban (chov koní a ovcí). 

Lesní výroba 

Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa v řešeném území je 296 ha, podíl 

lesních pozemků je téměř 16 % z celkové výměry řešeného území. 

Z hlediska kategorizace lesů se jedná o lesy hospodářské. 

V k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí patří do odborné správy Lesů České republiky – lesní 

správa Šenov 173 ha lesní půdy, 113 ha náleží do správy Ostravských městských lesů a.s.. 

V k.ú. Košatka nad Odrou je lesní půda o výměře cca 2 ha v soukromém vlastnictví a v 

odborné správ Lesů ČR – lesní správa Šenov. 
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Lesy ČR ani Ostravské městské lesy a.s. nemají v řešeném území žádné výrobní ani 

správní zařízení. 

Průmyslová výroba, výrobní služby 

Průmyslová výroba není v obci zastoupena. Nachází se zde pouze několik menších 

výrobních firem a provozoven výrobních služeb: 

- KOVHOKR s.r.o.  – obrábění kovů, svařování, zámečnické práce 

- zámečnictví u silnice III/48615 

- PALFRIG Ostrava – chladící a klimatizační technika 

- pila u řeky Ondřejnice v blízkosti silnice I/58 

- Kostelecké uzeniny a.s. - sklad 

- Patrik Hýl – výroba a montáž betonového oplocení 

- Autoservis a autobazar u silnice I/58 v Dukelské čtvrti  

- autoservis u silnice I/58 západně od zástavby 

- sklad polykarbonátu na Horním konci u řeky Ondřejnice 

- stavebniny u silnice III/48615 

- kamenická dílna u silnice III/48615 

- kovářství u silnice III/48615 

- pěstitelská pálenice u silnice I/58 západně od zástavby 

- malířství, natěračství u místní komunikace podél řeky Ondřejnice 

Výrobní a skladovací zařízení v obci nejsou významnými producenty znečišťujících látek 

ani hluku a neobtěžují okolní obytnou zástavbu. 

2.9.5. Kulturně historické hodnoty území 

První zmíňka a doklad o existenci Bruneswerde - nynější Staré Vsi pochází z roku 1267. 

Původní urbanistická struktura zástavby se nejlépe dochovala v okolí kostela sv. Jana 

Křtitele a v Košatce nad Odrou na několika místech podél silnice III/4805. Okolí zámku, které 

je na výřezu z III. vojenského mapování z let 1876-78 také viditelně zastavěné, bylo v 

pozdějším období přestavěno. 

Nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek jsou ve 

Staré Vsi nad Ondřejnicí tři: 
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- zámek čp. 1 s areálem parku  (rejstříkové číslo 32377/8-715), jedná se o velmi hodnotnou 

renesanční architekturu, zámek byl vystavěn v letech 1560-1570; 

- kostel sv. Jana Křtitele (rejstříkové číslo 18373/8-716), jednolodní stavba s pětibokým 

závěrem a průčelní kvadratickou věží pevnostního charakteru z let 1587 – 1598;  

- fara (rejstříkové číslo 27692/8-716), v jádru renesanční objekt z roku 1600 přestavěný v 

letech 1760 a 1809-10; 

 

Dále se v obci nachází řada dalších památek místního významu: 

- Kaplička sv. Jana a Pavla v ulici na drahách proti čp.154 

- Kaplička sv. Vendelína na Sakrovci  

- Kaple sv. Vendelína v Košatce za budovou knihovny 

- Pískovcový latinský kříž na začátku silnice III/48615 u čp.67 

- Pískovcový jetelový kříž  na louce u Ondřejnice v jižní části obce 

- Žulový latinský kříž u silnice III/48615 u zahrady domu čp. 40 

- Mramorový latinský kříž naproti fary 

- Dřevěný misijní kříž u pravé strany věže kostela 

- Pískovcový jetelový kříž za kostelem sv. Jana Křtitele 

- Kovový latinský kříž v zahradě čp. 241 

- Žulový latinský kříž u silnice III/4804 u hranice k.ú. Košatka nad Odrou 

- Pískovcový jetelový kříž za oplocením zahrady čp. 107 v Košatce 

- Pískovcový jetelový kříž u mostu na levém břehu Lubiny v Košatce 

- Pískovcový latinský kříž za zahradou čp. 62 v Košatce 

- Památník v Košatce u knihovny 

- Dřevěnice na parc. č. 33, k.ú. Košatka nad Odrou 

- Pamětní deska na budově školy 

- Památník obětem fašismu u pošty 

- Socha T.G. Masaryka u křižovatky na parcele č. 411 
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2.9.6. Rekreace a cestovní ruch 

Z hlediska cestovního ruchu jsou v obci nejzajímavější, nejatraktivnější – renesanční 

objekt zámku s galerií a kostel sv. Jana Křtitele, které jsou zapsány v seznamu nemovitých 

kulturních památek. 

V centru obce funguje jezdecký klub Stará Ves nad Ondřejnicí, který se zaměřuje na 

skokový výcvik koní i jezdců. 

Ostatní rekreační (nebo sportovně rekreační) kapacity v řešeném území – hřiště, 

sportoviště, apod. – mají spíše jen lokální význam, tj. slouží obyvatelům obce nebo 

nejbližšího okolí. 

Obec má velmi dobré podmínky pro cykloturistiku – rovinatý terén, atraktivní přírodní 

prostředí částečně uvnitř CHKO Poodří, velký počet kulturních a historických památek v 

širším okolí a blízkost centra regionu - Ostravy. Proto je už v současnosti sít cykloturistických 

tras poměrně hustá a předpokládá se další rozšíření. 

Obcí prochází i značená pěší turistická trasa – zelená, vedoucí z Klimkovic přes Košatku a 

Starou Ves až do Žermanic. 

V řešeném území chybí ubytovací kapacity v hotelech nebo penzionech, které by zde 

vzhledem k blízkosti Ostravy i CHKO Poodří s množstvím cyklotras měly své opodstatnění. 

V současné době se realizuje Agropenzion Sleský dvůr v obytné zástavbě jihozápadní části 

obce, další konkrétní záměry však dosud nebyly zaznamenány. 
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2.10.  Pravděpodobný vývoj životního prostředí v dotčeném území v 
případě, že by nebyla pořízena územně plánovací dokumentace 

V případě, že posuzované koncepční záměry nebudou realizovány, nedojde k záboru 

zemědělského půdního fondu (ZPF) ani lesního půdního fondu (LPF). Lze předpokládat, že 

bez realizace záměru by byly tyto plochy i nadále využívány stejným způsobem. Nedojde 

tedy ke změně charakteristiky krajinného rázu dané oblasti a vývoj životního prostředí v 

dotčeném území by s největší pravděpodobností probíhal jako doposud. 

Prostorové rozvržení imisí hluku a škodlivin v ovzduší bude pravděpodobně zachováno 

přibližně na současné úrovni. 

V případě nerealizace záměrů nebude řešena otázka rozšíření možností bydlení a rozvoje 

technické infrastruktury v obci (odkanalizování obce, napojení nové zástavby na stávající 

vodovodní a plynovodní síť, napojení navrhované zástavby Staré Vsi nad Ondřejnicí na ČOV 

v Ostravě a zástavby Košatky nad Odrou na navrhovanou ČOV v Košatce apod.). 

Nevzniknou nové podmínky pro rozvoj drobné výroby a podnikání. 

Nulová varianta, tj. hodnocený koncepční záměr nebude realizován, nebude mít 

pravděpodobně žádný zaznamenatelný dopad na stávající dopravní infrastrukturu, ani na širší 

dopravní vztahy. 

Na druhou stranu, zamýšlená změna funkčního využití ploch na „Obytná území”, 

„Občanská vybavenost” a „ Výroba a podnikání”může přispět ke zlepšení socioekonomické 

situace obyvatel obce Stará Ves nad Ondřejnicí i jejího blízkého okolí (nové možnosti 

bydlení, získání pracovních příležitostí apod.). 
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3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být 
pořízením územně plánovací dokumentace významně ovlivněny  

Krajina v našem zájmovém území a jeho širším okolí je obecně vnímána jako krajina 

vesnického rázu, nezničená, s převažující sídelní a hospodářskou funkcí (zemědělská a lesní 

výroba). 

Kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí je možno hodnotit z hlediska oblastního 

(řádově kilometry) jako dobrou, odpovídající blízkosti velkých sídelních celků (Ostravy a 

Frýdku - Místku). Tato kvalita prostředí se odvíjí od charakteru jeho jednotlivých složek 

prostředí, které mají v této oblasti míru znečištění blízkou úrovni pozadí. Jedná se především 

o kvalitu povrchové vody a kvalitu ovzduší, které nejsou významně ovlivněny masivním 

průmyslovým znečištěním. Kvalitu prostředí negativně v lokálním měřítku ovlivňují 

především drobné lokální zdroje znečištění a v oblastním měřítku se na kvalitě ovzduší 

projevuje dálkový přenos škodlivin z Ostravské aglomerace a Frýdecko - Místecka, jakož i 

dopravní vlivy. 

Bližší specifikace jednotlivých složek životního prostředí byla podrobně popsána v kap. 2 

Dá se očekávat, že realizace hodnocené koncepce sebou přinese pozitivní dopad zejména 

na socioekonomickou stránku obyvatelstva. 

Na druhé straně však je nutné také počítat s určitými negativními dopady na tyto složky 

životního prostředí: 

 půdu,  

 vodu, 

 ovzduší, 

 veřejné zdraví, 

 krajinu a ekosystémy. 

Z hlediska vlivu hodnocené koncepce na širší území pak bude asi vhodné vyhodnotit oblast 

vlivu znečištění ovzduší a hladiny hluku na nejbližší obytná území, tj. území Staré Vsi nad 

Ondřejnicí a Košatky nad Odrou. 
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4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly 
být pořízením územně plánovací dokumentace významně 
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a 
ptačí oblasti 

Hlavní současné problémy obce Stará Ves nad Ondřejnicí bezprostředně souvisí se 

samotným charakterem sídla, jež má převážně obytně - hospodářskou funkci. Obec Stará Ves 

nad Ondřejnicí má v současnosti 2579 obyvatel a vzhledem k prognóze vývoje počtu obyvatel 

lze očekávat nárůst na cca 2800 obyvatel v roce 2020. Tento počet obyvatel je možno 

považovat za reálnou variantu vývoje, avšak podmíněnou prosperitou regionu i navazující 

bytovou výstavbou v obci. 

Rodinné domy jsou dnes situovány hlavně podél důležitých silničních tahů v území - 

silnice III/4787, III/48615, III/4805, místních a účelových komunikací. 

Velká většina občanského vybavení ve Staré Vsi patří do vybavení základního. V obci se 

nachází mateřská škola, základní škola, obecní úřad, lékař, lékárna, pečovatelská služba, 

kostel sv. Jana Křtitele, Farní úřad římskokatolický, hřbitov, knihovna, kulturní dům v 

Košatce nad Odrou, hospoda, sportovní areál TJ Stará Ves nad Ondřejnicí se sportovní halou, 

sportovní areál TJ Sokol Košatka, dětské hřiště v parku, obchody, zařízení veřejného 

stravování atd. Větší význam a širší okruh možných návštěvníků má pouze několik zařízení – 

především galerie v prostorách zámku, pošta a jezdecký klub. 

Provozovny drobné výroby a služeb jsou umístěny podél silnice I/58. 

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí vykazuje v současnosti značnou vyjížďku lidí za prací do 

okolních měst (Ostravy, Frýdku-Místku). 

Z provedených průzkumů a rozborů se v současnosti vyskytují v území následující 

dopravní závady: 

 Nevhodně uspořádané křižovatky (nevhodný tvar křižovatky se silnicí III/4787 na 

východním okraji Staré Vsi, nevhodný tvar křižovatky s místní komunikací na 

západním okraji Staré Vsi, nevhodný tvar křižovatky silnic III/4804 a III/4805 v 

Košatce). 

 Chybějící zálivy u zastávek MHD. 
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 Přeložka silnice I/58 navržená v ÚPN VÚC Beskydy včetně mimoúrovňových 

křižovatek a souvisejících úprav komunikací. 

 Nedostatečné šířky komunikací (nedostatečné šířkové a směrové parametry silnice 

III/4804 na mostu přes Lubinu v Košatce, nedostatečná šířka silnice III/4804 v 

průchodu aleje u hřbitova). 

 Chybějící vozidlové komunikace. 

 Chybějící propojení pro pěší a cyklisty (chybějící přechod pro pěší u autobusové 

zastávky Stará Ves - křižovatka, chybějící úseky chodníků, cyklostezky). 

 Chybějící parkoviště. 

 Nedostatečná nebo chybějící protihluková ochrana (nedostatečná protihluková clona 

obytné zástavby podél silnice I/58). 

 Mimoúrovňová křižovatka dle studie UDI Morava. 

To je pouhý výčet několika hlavních problémů v rámci zdejší dopravní infrastruktury, jež 

je podrobně řešen v návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Hlavní dopravní tahy v území jsou zdrojem hluku a imisí. 

Dle Nařízení vlády č. 148/20006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve 

venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné 

korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3. 

korekce: -10 dB .....noční doba 

  +5 dB .....dopravní hluk v okolí ostatních komunikací 

+10 dB .... okolí hlavní komunikace, kde je dopravní hluk převažující  

(silnice I. a II. třídy) 

+20 dB .....dopravní hluk pro starou zátěž  

(stav hlučnosti způsobený dopravou na pozemních komunikacích a 

drahách, který vznikl v chráněných venkovních prostorech staveb a  

v chráněném venkovním prostoru do 31.12.2000) 

Ekvivalentní hladina hluku ze silniční dopravy trvale překračuje předepsané hygienické 

limity zejména podél silnice I/58, kde dopravní zatížení (dle celostátního sčítání vozidel v 

roce 2005) činilo 9075 až 14550 vozidel za den s vysokým podílem těžké dopravy 33 - 37%. 
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Výpočet vlivů vibrací, emisí výfukových plynů a zvýšené prašnosti vzniklých dopravou 

nebyl doposud pro nedostatek podkladů proveden. 

Kvalita ovzduší v obci je mimo zátěže z provozu na zdejších komunikacích ovlivněna 

rovněž místními a velkými zdroji v regionu (např. ostravské hutní podniky, Biocel Paskov 

apod.), jakož i vlastní „produkcí“ škodlivin z lokálních topenišť. 

Ke značnému lokálnímu znečištění docházelo zejména v předešlých letech , a to hlavně v 

topné sezóně, protože byla spalována poměrně nekvalitní paliva (hnědé uhlí s vysokým 

obsahem síry, kaly s příliš vysokým obsahem popelovin). V současnosti je větší část obce 

napojena nebo má možnost napojení na plynovod. Rozvody plynu jsou v dobrém technickém 

stavu a dostatečně kapacitní. 

Stávající systém zásobování pitnou vodou je jak v obou místních částech - ve Staré Vsi 

nad Ondřejnicí i v Košatce nad Odrou vyhovující. Nevyhovující úseky stávající rozvodné sítě 

budou v budoucnu postupně rekonstruovány. 

Obec nemá vybudovanou systematickou kanalizační síť, převažující část zastavěných 

ploch v intravilánu obce není uspokojivě odkanalizována. Stávající původně dešťová 

kanalizace je vybudována jen v centru obce. Jedná se vesměs o zatrubnění stávajících 

silničních příkopů, které původně sloužily k odvodnění povrchu komunikace. Obecní 

kanalizace má celkem 16 samostatných výustí do recipientu, z toho se tři výusti nachází na 

území místní části Košatka. 

Zbývající část obce není odkanalizována vůbec. Vyskytují se zde pouze úseky lokální 

kanalizace, ta ale v zásadě slouží k odvádění dešťových vod a k odvodnění místních 

komunikací. Zároveň jsou do ní bez povolení napojeny splaškové odpadní vody od 

obyvatelstva z přilehlé zástavby. Obecně tedy lze konstatovat, že odpadní vody z území obce 

Stará Ves jsou po mechanickém předčištění, případně bez čištění vypouštěny přímo do 

recipientů, jako jsou řeka Ondřejnice, Lubina, Odra, respektive do místních odvodňovacích 

příkopů, apod. Výjimku tvoří základní škola, objekt Sokolovny a areál společnosti Kostelecké 

uzeniny, kde jsou vybudované tři lokální ČOV. Rovněž několik nových rodinných domků ve 

spádovém území má vlastní akumulační jímky nebo malé domovní čistírny odpadních vod. 

Zemědělské areály mají většinou vlastní žumpy. 

V místní části Staré Vsi n.O. - Košatce je vybudována nesoustavná jednotná kanalizace 

z betonových trub DN 300 v celkové délce cca 1 000 m. Odpadní vody jsou po individuálním 
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předčištění v prostých septicích a žumpách vypouštěny do vodoteče. Část zástavby má 

vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny 

dešťovou kanalizací a příkopy do vodoteče. 

Uvedené skutečnosti přispívají k tomu, že do povrchových toků jsou vypouštěny vody, 

které nevyhovují současným legislativním předpisům, zejména nařízení vlády 61/2003 Sb.  

(v platném znění). 

Kvalitu povrchových vod v říčním systému řešeného území pravidelně hodnotí podnik 

Povodí Odry Ostrava. Hodnocení jakosti vody dle ČSN 75 72 21 z října 1998 "Klasifikace 

jakosti povrchových vod" se provádí v profilech Ondřejnice pod Starou Vsí n. O. a Lubiny v 

Košatce. Znečištění vody v Ondřejnici a v Lubině (celkově hodnoceno - IV. třída jakosti, tj. 

velmi znečištěná voda) je způsobeno především důsledky zemědělské výroby (hnojiva, 

herbicidy, pesticidy - splachy) a zaústěním splaškových vod do Ondřejnice, Lubiny a jejich 

přítoků ze Staré Vsi (obec nemá čistírnu odpadních vod) i mnoha okolních sídel. 

Obecně s ohledem na stav současných podkladů je nutno považovat za základní 

problémy Staré Vsi nad Ondřejnicí nerovnovážný stav podmínek hospodářského 

rozvoje obce a životního prostředí. Posílení zejména hospodářských podmínek je 

nezbytným předpokladem udržitelného rozvoje území, přitom je však nutno maximálně 

omezit negativní dopady zejména na obytnou atraktivitu obce. 

Další současné problémy životního prostředí mající vztah a význam z hlediska koncepce 

nebyly zaznamenány. 
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5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných 
variant územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Na úvod této kapitoly je nutno konstatovat, že všechny záměry návrhu ÚP Staré Vsi nad 

Ondřejnicí, tak jak byly blíže specifikovány v kap. 1.3, jsou řešeny v jediné variantě, jiné 

využití území se v této fázi projektové dokumentace neočekává. Vlivy nulové varianty (tzn. 

nerealizace záměru) jsou uvedeny v kapitole 2.10, v této kapitole proto již uváděny nejsou. 

Vlivy, jež jsou v následujícím textu uvedeny, je třeba ve většině případů pokládat za vlivy 

potenciální, vysledované na základě dostupných specifikací koncepce. Vzhledem k míře 

rozpracovanosti jednotlivých záměrů a také s ohledem na skutečnost, že SEA posouzení 

nemůže, ani nemá nahrazovat posouzení EIA, nelze následující výčet vlivů (včetně všech 

interakcí) považovat za definitivní. 

Rodinné domy jsou dnes v území situovány hlavně podél důležitých silničních tahů v 

území - silnice III/4787, III/48615, III/4805, místních a účelových komunikací. V současné 

době existují záměry na výstavbu cca 380 rodinných domů. Nově navržené smíšeně obytné 

plochy (viz. mapová příloha) mohou být využity nejen k bydlení, nýbrž rovněž k provozování 

živností a drobného podnikání. Navrhovaná zástavba je situována převážně do proluk ve 

stávající bytové zástavbě, menší plochy pro bydlení jsou navrženy rovněž na základě 

konkrétních požadavků obyvatel. Všechny navrhované rozvojové plochy navazují na stávající 

a dochovalou urbanistickou strukturu obce. 

V k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí je největší zájem o rozšíření ploch pro bydlení v severní 

části zastavěného území Staré Vsi, v zastavěném území jižně od silnice I/58 je zástavba 

rozvolněnější, venkovského charakteru a smíšená. V k.ú. Košatka nad Odrou převažuje 

smíšené obytné zastavění venkovského charakteru se staršími zemědělskými usedlostmi. 

Realizace nové zástavby v tomto území je však limitována přítomností CHKO a území 

NATURA 2000, blízkostí nadregionálního biocentra, záplavovými územími vodních toků 

Odry a Lubiny apod. 

Provozovny drobné výroby a služeb jsou umístěny přímo podél silnice I/58. Nově jsou v 

tomto území navrženy plochy smíšené výrobní Z43, Z44 a Z45. K využití pro účely výroby 

nebo občanského vybavení je navržen rovněž dnes nevyužívaný komplex bývalého 

vojenského areálu u silnice I/58 (přestavbová plocha P1) - blíže viz. mapová příloha. 
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Rozsah rozvojových ploch je v návrhu ÚP upřesněn, také s ohledem na možnost dopravní 

obsluhy, odkanalizování, zásobování pitnou vodou, možnost připojení na plynovodní síť i 

průchod ÚSES krajinou. 

Se záměry rozšíření bytové zástavby, výstavbou nových RD, objektů občanské 

vybavenosti (parkovišť, domu s pečovatelskou službou apod.), výstavby výrobních areálů i 

řešení dopravní infrastruktury v území nebude zapotřebí řešit problematiku odlesnění 

pozemků. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa, cca 0,45 ha, si vyžádá pouze 

realizaci přeložky silnice I/58. 

Z tohoto pohledu se proto neočekává realizací navrhovaných záměrů výrazné ovlivnění 

charakteristiky krajinného rázu, zejména pak charakteristiky přírodní a charakteristiky 

prostorových vztahů a uspořádání krajinné sféry. 

Životní prostředí bude ovlivněno jednak vlastní výstavbou jednotlivých objektů, jednak 

běžným provozem včetně provozu na přístupových komunikacích a parkovacích plochách. 

Vlastní výstavba, tj. stavební práce na jednotlivých objektech mohou být významným 

impaktem do ŽP: 

 skrývky kulturních zemin, 

 terénní úpravy, 

 dovoz stavebních hmot a materiálů vč. odvozu odpadů, 

 technologie a dalšími operacemi realizace stavby. 

Tato problematika musí být řešena v rámci programu organizace výstavby zahrnující 

optimalizaci provádění stavebních prací se zohledněním bezpečnosti provozu a omezení 

negativních vlivů na ŽP a není předmětem řešení ÚP. 

Lze předpokládat vliv zejména na tyto složky životního prostředí: 

5.1. Vlivy na půdu 

K nejzávažnějším vlivům navrhované koncepce jednoznačně patří zábor zemědělského, v 

nepatrném rozsahu rovněž lesního půdního fondu v území. Konkrétní rozsah záboru ZPF a 

LPF v území je blíže specifikován v rámci návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 

Vyhodnocení záboru půdy je zpracováno dle příslušných ustanovení zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 231/1999 Sb., 

vyhlášky č. 13/1994 MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a dle 
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metodického pokynu MŽP ČR (čj. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF ze dne 

1.10.1996 s účinností od 1.1.1997 a podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, vše ve zněních 

pozdějších předpisů.  

Plochy vymezené pro realizaci záměrů ÚP patří k bonitně půdním ekologickým 

jednotkám7 (dále jen BPEJ) vyjádřené pětimístnými kódy 64300, 64310, 64700, 65600, 

65800 a 65900. 

Předmětné území náleží ke klimatickému regionu 6 - mírně teplý (až teplý). 

Mezi hlavní půdní jednotky navržené k záboru patří: 

 43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně 
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení 

 47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových 
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se 
sklonem k dočasnému zamokření. 

 56 - Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě 
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně 
těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

 58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry 
po odvodnění příznivé. 

 59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové 
poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu 

Převážná většina území obce je rovinatá nebo s nepatrným sklonem (0 - 3°) nebo mírně 

svažitá (3 - 7°) se všesměrnou expozicí. 

Z hlediska skeletovosti a hloubky půd se jedná nejčastěji o půdy bez skeletu, hluboké. 

Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou v I. - III. třídě ochrany půd. 

I. stupeň ochrany zahrnuje bonitně nejcennější zemědělské půdy, které je možné odejmout 

ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability 

krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

 

7 Dle §1 vyhl. č. 327/1998 Sb. v platném znění, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, je BPEJ charakterizována klimatickým 
regionem (první číslice kódu), hlavní půdní jednotkou (druhá a třetí číslice kódu), sklonitostí a expozicí 
(čtvrtá číslice kódu) a hloubkou půdy (pátá číslice kódu) 
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II. stupeň třídy ochrany zahrnuje zemědělské půdy, které mají v jednotlivých klimatických 

regionech nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního 

fondu jde o půdy velice chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 

plánování také podmíněně zastavitelné. 

III. stupeň třídy ochrany zahrnuje půdy s průměrnou produkční schopností a středním 

stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu. 

Specifickou ochranu vyžadují zejména pozemky v I. stupni ochrany - zastavěné plochy Z1, 

Z5, Z12, Z14, Z23, Z24, Z36, Z41, Z42 (viz. mapová příloha) jež zahrnují bonitně nejcennější 

zemědělské půdy, které je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně. Tyto plochy jsou v 

návrhu vymezeny pro smíšeně obytné účely. 

Samotné hodnocení záboru půdy bude nutné posuzovat s ohledem na vyjádření 

odpovědného orgánu. dle §5 odst.2 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu.8 Konečné využití pak musí být řešeno v souladu s dispozicemi orgánu ochrany půdy. 

Smíšeně obytná zástavba (zastavěné plochy Z1, Z9, Z10, Z13 a Z37) je navržena na 

plochách odvodňovaných melioračním zařízením. 

Realizací záměrů návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí dojde rovněž k nepatrnému záboru 

pozemků určených k plnění funkce lesa. K trvalému záboru jsou navrženy pozemky pro 

realizaci přeložky silnice I/58 v prostorách , kde silnice opouští k.ú. Staré Vsi a přechází do 

Ostravy. Celkový rozsah odlesnění bude činit cca 0,45 ha. Ke kácení bude zapotřebí 

souhlasné vyjádření majitele pozemků a povolení příslušných orgánu lesní správy. 

V souvislosti s navrhovanými záměry - výstavbou rodinných domů a zařízení občanského 

vybavení, výstavbou smíšeně výrobních zón i související dopravní infrastruktury nelze zcela 

eliminovat znečištění půdy ropnými látkami nebo jinými polutanty (polyaromatickými 

uhlovodíky, olovem, těžkými kovy, posypovými materiály apod). Pro minimalizaci vlivu 

způsobených tímto faktorem (znečištění okolních ploch, riziko průsaků do spodních či 

povrchových vod apod.) je žádoucí zbudovat dostatečně dimenzovanou kanalizaci pro odvod 

znečištěných dešťových vod. 

                                                 

8  §5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb.:„Návrhy územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů 
musí být již v období zpracování konceptů projednány s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a před 
schválením opatřeny jejich souhlasem.” 
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5.2. Vlivy na vodu 

Realizací hodnocené koncepce nedojde k výraznému ovlivnění odtokových poměrů v 

území, lze však očekávat pozitivní ovlivnění kvality (tj. znečištění) odtokových vod. 

Koncepce zásobování pitnou vodou navržená v územním plánu je shodná s koncepcí 

popsanou v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVKMSK). 

Stará Ves i Košatka  jsou zásobovány pitnou vodou ze dvou vodojemů napájených z 

přivaděče Ostravského oblastního vodovodu Chlebovice - Staříč - Bělá (blíže viz kap. 2.9.3). 

V souvislosti s navrhovanou realizací záměrů ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí vyvstává 

rovněž otázka odkanalizování obce. V současnosti v obci není vybudována veřejná kanalizace 

s odvodem odpadních vod k čištění na ČOV. Stávající původně dešťová kanalizace je 

vybudována jen v centru obce. Jedná se vesměs o zatrubnění stávajících silničních příkopů, 

které původně sloužily k odvodnění povrchu komunikace. Zbývající část obce není 

odkanalizována vůbec nebo se zde vyskytují jen úseky lokální kanalizace, jež v podstatě 

slouží jen k odvádění dešťových vod a k odvodnění místních komunikací. Likvidace 

odpadních vod je řešena individuálně. Obecně lze tedy konstatovat, že odpadní vody z území 

jsou po mechanickém předčištění, případně bez čištění vypouštěny přímo do recipientů, jako 

jsou řeka Ondřejnice, Lubina, Odra, respektivě do místních odvodňovacích příkopů apod. 

Ke stávajícím úsekům kanalizace neexistuje dokumentace a z důvodu její nesoustavnosti a 

nekvalitnímu provedení není využitelná pro odvádění odpadních vod v budoucnu. Pro 

odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba systematické splaškové kanalizace 

oddílné stokové soustavy (PD- Stará Ves nad Ondřejnicí, odkanalizování obce, KONEKO, 

Rozhodnutí č.131/04 o povolení stavby vodního díla). Likvidaci dešťových vod ze zájmového 

území se doporučuje ponechat stávajícím způsobem. S ohledem na rozsah odkanalizované 

oblasti je výstavba splaškové kanalizace v obci rozdělena na několik etap. Do roku 2015 je 

navržena výstavba kanalizace v centrální částí obce, tj. I. etapa stavby. Celkem je navrženo 

vybudovat cca 11 800 m stokové sítě o profilu DN 300 mm. S ohledem na spádové poměry 

zájmového území je na trase kmenového sběrače navržena čerpací stanice s kapacitou 5 l/s. 

Výtlačné potrubí DN 100 mm, délky cca 30 m kříží vodní tok Ondřejnici. Navržená splašková 

kanalizace bude napojena na území Proskovic na koncový úsek sběrače D XIII jednotné 

stokové sítě města Ostravy. Likvidace odpadních vod pak bude na ÚČOV města Ostravy. 

Objekty se stávajícími ČOV budou po realizaci kanalizace na ni přepojeny. 
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Likvidaci odpadních vod v Košatce bude možné s přihlédnutím k velikosti sídla a 

charakteru obytné zástavby řešit přímo u zdroje stávajícím způsobem (v případě požadavku 

na biologické čištění odpadních vod z jednotlivých objektů lze využít stávající septiky či 

žumpy pro osazení malých domovních ČOV) nebo vybudováním samostatné kanalizace 

ukončené lokální čistírnou odpadních vod, případně kořenovou čistírnou. V ÚP Staré Vsi je 

navržena na území Košařisek ČOV (Z46 - viz mapová příloha). 

Výstavba nové bilogické čistírny odpadních vod v Koašatce i trasa posledního úseku 

navrhované kanalizace napojující se na stávající sběrač D XIII (Stará Bělá) jsou navrhovány 

na území CHKO Poodří a v území NATURA 2000, proto bude nutné k jejich realizaci 

souhlasné stanovisko Správy CHKO Poodří. 

ÚP Staré Vsi nad Ondřejnicí předpokládá za účelem realizace výstavby záměrů zábor 

meliorovaných pozemků (smíšeně obytné plochy Z1, Z9, Z10, Z13, Z37). 

V případě, že navrhovaná zástavba bude kolidovat s drenážním systémem meliorovaných 

pozemků, musí být zajištěno odvedení vod z funkční části systému. 

Přestavbová plocha P1 (bývalý vojenský areál) jakož i navrhované smíšeně obytné plochy 

Z3, Z8, Z11, Z15, Z16, Z17, Z36, Z37, Z38, Z39 a Z46 leží v záplavových územích místních 

vodních toků, což limituje jejich následné využití (viz kap. 7.1.2). 

5.3. Vlivy na ovzduší 

Ovlivnění současného stavu ovzduší po realizaci hodnocené koncepce lze předpokládat 

zejména v oblasti mikroklimatu, a to přímo v prostoru zájmových ploch a nejbližším okolí. 

Realizace navrhovaných záměrů vyvolá nutnost řešení jejich dopravní obsluhy. Největším 

dopravním záměrem v území je přestavba silnice I/58 v úseku Příbor - Ostrava na 

čtyřpruhovou směrově dělenou silnici s přeložkou do nové stopy v úseku Stará Ves - Ostrava. 

Napojení Staré Vsi má být řešeno mimoúrovňovými křižovatkami na jihozápadním a 

východním okraji obce. Rovněž bude zapotřebí zbudovat některé příjezdové komunikace k 

nově navrhované zástavbě (podrobně viz Návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí). 

V této souvislosti lze očekávat mírné navýšení imisního zatížení (hlavně prachu) zejména v 

období výstavby těchto silnic, a to v souvislosti s jednotlivými stavebními pracemi. 

Po uvedení záměrů do provozu lze naopak předpokládat mírné zlepšení současné situace, a to 

zejména v souvislosti se zlepšením plynulosti dopravy na hlavních dopravních tazích v území. 
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Rovněž ostatní navrhované úpravy související s řešením dopravní situace v území, jako 

např. technické řešení problémových úseků na místních komunikacích (nedostatečné šířkové 

a směrové parametry, špatný povrch, nevhodné řešení křižovatek), dobudování chodníků v 

zastavěném území, doplnění výhyben u obslužných a účelových komunikací o šířce do 4,5 m, 

doplnění chybějících obratišť u slepých komunikací s délkou nad 80 m, dobudování stezek 

pro cyklisty apod. (blíže viz návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí) - budou mít převážně 

pozitivní vliv na ovzduší, jelikož přispějí k zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu na 

zdejších komunikacích. V této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že při startování a běhu 

motorů za studena i při malých pojezdových rychlostech se uvolňují nedokonalým 

spalováním benzínu a motorové nafty několikanásobně vyšší koncentrace škodlivin do 

ovzduší. 

Úroveň znečištění ovzduší bude dána objemem dopravy, rychlostí, provozními 

charakteristikami a vzdáleností objektů od komunikace. 

Na imisní zatížení lokality bude mít rovněž vliv konkrétní volba využití navrhované 

smíšeně výrobní zóny, jakož i přestavbové plochy P1. 

Větší část obce je v současnosti napojena nebo má možnost napojení na plynovod. 

Rozvody plynu jsou v dobrém technickém stavu a dostatečně kapacitní na to, aby umožnily 

připojení nově navrhovaných záměrů v území k plynovodní síti. Zemního plynu je využíváno 

v bytové zástavbě (rodinné domy) pro vaření, vytápění a ohřev vody, tak i v objektech 

občanské vybavenosti a objektech pro podnikání. V odloučených lokalitách, kde by připojení 

na plynovod nebylo možné nebo ekonomické, se doporučuje využívat ekologicky čistých 

paliv, např. dřeva tak, aby dopad na čistotu ovzduší byl minimální. 

5.4. Vlivy na veřejné zdraví 

V návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí jsou specifikovány pouze takové záměry, jejíž 

realizace bude mít převážně pozitivní vliv na veřejné zdraví obyvatel obce a blízkého okolí.  

Výstavba nových RD v obci bude směrována podél místních komunikací a do míst větších 

proluk ve stávající zástavbě. Nové možnosti bydlení tak umožní nárůst počtu obyvatel v obci. 

Rozvoj drobného podnikání, jakož i dobudování objektů občanského vybavení v obci 

(např. Domu s pečovatelskou službou poblíž sportovního areálu na Dolním konci ve Staré 

Vsi) nabídne jejím obyvatelům nové pracovní příležitosti. 
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Bezproblémovým napojením objektů na již zbudovaný plynovod přispěje ke snížení 

exhalací a prašnosti v obci. Dobudování a napojení navrhovaných objektů na veřejný 

vodovod, vhodně zbudovanou kanalizační síť, stejně jako napojení Staré Vsi na ÚČOV města 

Ostravy a Košatky na navrhovanou ČOV v Košatce nad Odrou (Z46) zlepší kvalitu pitné i 

užitkové vody, zabezpečí řádné odvedení dešťových a splaškových vod z území tak, aby 

nedocházelo ke kontaminaci povrchových i podzemních vod, záplavám, erozím pozemků 

apod. 

Provedenými dopravními úpravami - zlepšení technických parametrů stávajících 

komunikací, doplněním silniční sítě o nové místní komunikace umožňující dopravní 

dostupnost k navrhovaným záměrům, zbudováním chodníků pro pěší, cyklostezek, výhyben a 

obratišť, jakož i výstavbou parkovišť v centru obce se zvýší bezpečnost chodců i účastníků 

silničního provozu. Zlepšením plynulosti provozu dojde k snížení rizika havárií a tím i snížení 

rizika úkapů z motorových vozidel. 

Veškeré odpady, jež vzniknou při výstavbě i následném provozu objektů budou využity 

nebo zneškodněny mimo zájmové území v nesčetných zařízeních v okolí (blíže viz kap. 

2.9.3). Konkrétní volba zařízení nebo skládky bude plně v kompetenci a zodpovědnosti 

původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. Z tohoto pohledu lze veškeré odpady, které vzniknou 

při výstavbě a provozu stavby využít nebo odstranit tak, aniž by jakkoliv vyvstalo riziko 

ohrožení veřejného zdraví v prostoru zájmových ploch a jejich okolí. 

Negativní dopady na veřejné zdraví se mohou projevit zejména v bezprostřední blízkosti 

navrhované přestavby silnice I/58. V místech, kde silnice bude procházet obytnou zástavbou 

obce i v místech výstavby navrhovaných okružních křižovatek je možné očekávat zvýšené 

hlukové a imisní zatížení v důsledku zvýšené intenzity dopravy. Tyto dopady bude však 

možné maximálně snížit současnou výstavbou protihlukových stěn uvnitř obytné zástavby 

jakož i dalšími opatřeními blíže specifikovanými v kap. 7.1.4. Konkrétní dopady na zdraví 

obyvatel pak bude možné specifikovat až na základě podrobně zpracované hlukové a imisní 

studie. 

K přechodnému zhoršení životního prostředí dojde v bezprostředních blízkostech stavenišť 

v období výstavby jednotlivých záměrů. Lze očekávat zejména nárůst prašnosti, hluku z 

pojezdu těžkých vozidel a stavebních mechanismů, v případě rekonstrukce dopravní sítě 

taktéž omezení automobilové dopravy. Tyto vlivy mohou být v případě realizace záměru 

organizačně omezeny na nejmenší možnou míru. 
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V období běžného provozu lze naopak předpokládat posun ke zlepšení situace oproti 

současnému stavu. 

5.5. Vlivy na krajinu a ekosystémy 

Realizací záměrů dojde v území k záboru pozemků ZPF, v nepatrném rozsahu i LPF - viz 

kap. 5.1. 

Většina záměrů návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je situována mimo CHKO Poodří i 

mimo evropsky významnou lokalitu NATURA 2000 - CZ 0814092 Poodří a ptačí oblast 

NATURA 2000 - CZ0811020 Poodří (viz problémový výkres návrhu ÚP Staré Vsi nad 

Ondřejnicí). 

Uvnitř CHKO Poodří jsou navrženy následující zastavitelné plochy (lokalizace viz mapová 

příloha): 

Z2, Z46 - uvnitř II. zóny CHKO Poodří 

Z3, Z37 - uvnitř III. zóny CHKO Poodří 

Z36, Z39 - uvnitř IV. zóny CHKO Poodří 

Zonace CHKO Poodří 

I. zóna - zahrnuje přírodně nejcennější celky. Patří zde i pět vyhlášených maloplošných 

chráněných území. Do této kategorie nebyla navržena v rámci návrhu ÚP žádná 

zástavba. 

II. zóna - zahrnuje inundační území Odry s loukami a některými rybníky. 

III. zóna - zahrnuje především ornou půdu 

IV. zóna - zahrnuje intravilány obcí 

Omezení hospodářského a rekreačního využívání jednotlivých zón je specifikováno v 

zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Náročnost požadavků na ochranu území 

klesá od 1. ke 4. zóně, která má vytvářet přechod do volné krajiny. 

Rovněž poslední úsek hlavního kanalizačního sběrače napojujícího se na stávající 

kanalizační sběrač D XIII (Stará Bělá) je navržen na území CHKO Poodří. 

Veškeré navrhované činnosti uvnitř CHKO musí být schváleny Správou CHKO Poodří se 

sídlem ve Studénce. 
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Samostatnou přílohou návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je studie - "Posouzení vlivu 

návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na evropsky významnou lokalitu a ptačí 

oblast Poodří, Mgr. Šárka Pokorná, Mgr. Jiří Bakeš, říjen 2008". 

Pravděpodobně nejzávažnějším zásahem do krajiny bude realizace přestavby silnice I/58 v 

úseku Příbor - Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici s přeložkou do nové stopy v 

úseku Stará Ves - Ostrava (přebráno z ÚPN VÚC Beskydy), jejíž součástí je rovněž 

navrhovaná výstavba dvou mimoúrovňových křižovatek na jihozápadním a východním okraji 

obce. Přeložka je součástí jižního obchvatu města Ostravy, jejím cílem je zkapacitnění silnice 

a vyhnutí se zástavbě Staré Vsi. 

Silnice I/58 v nové trase bude křížit na hranicích s Ostravou regionální biokoridor č. 957, 

na hranicích s Petřvaldem pak regionální biokoridor (bez číselného označení), jež spojuje 

nadregionální biocentrum č. 92 Oderská niva s regionálním biocentrem č. 1968 Březiny. 

Hlavní směr rozvoje smíšeně obytného území Staré Vsi nad Ondřejnicí je směrován podél 

stávajících komunikací obce, těsně přiléhající k současně zastavěnému území nebo do míst 

větších proluk ve stávající zástavbě. Místy je zástavba navržena rovněž dle konkrétních 

požadavků obyvatel. 

V návaznosti na dnes již fungující provozovny drobné výroby a služeb podél silnice I/58 

jsou v území navrženy další plochy smíšené výrobní Z43, Z44 a Z45. K využití pro účely 

výroby nebo občanského vybavení je navržen rovněž dnes nevyužívaný komplex bývalého 

vojenského areálu u silnice I/58 (přestavbová plocha P1) - viz. mapová příloha. 

Vzhledem ke své potřebnosti a dostupnosti jsou v centrální části obce navrženy nové 

objekty občanské vybavenosti - parkoviště, Dům s pečovatelskou službou apod. 

Pro nově navrženou zástavbu bude zapotřebí zbudovat kapacitně dostačující příjezdové 

komunikace. Všechny ostatní úpravy dopravní infrastruktury v území (viz návrh ÚP Stará 

Ves nad Ondřejnicí) budou lokálního charakteru a přispějí ke zlepšení bezpečnosti a 

plynulosti dopravy v obci. 

V území budou preferovány pouze takové podnikatelské aktivity, které v návaznosti na 

zastavěnou plochu obce nebudou mít zásadní vliv na krajinu ani veřejné zdraví zdejších 

obyvatel. 
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Z hlediska estetických kvalit (architektonické a urbanistické řešení) bude celková 

kompozice i řešení pozemních staveb navržena tak, aby byla vhodným způsobem začleněna 

do okolní krajiny. 

Vliv výstavby navrhovaných záměrů na biotickou složku krajiny je nutno posuzovat 

především z pohledu ochrany geofondu a z hlediska ovlivnění ekologické stability krajiny, 

která je nepřímo úměrná intenzitě antropogenních vlivů. Přímý vliv na faunu a floru v území, 

není možné v této fázi zpracování projektové dokumentace prokázat (do této doby nebyl 

proveden v předmětných lokalitách žádný biologický průzkum, který by v území konkrétně 

specifikoval výskyt chráněných a ohrožených druhů, jež by mohly být realizací záměru 

ovlivněny). 
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6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a 
záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich 
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení 
včetně jejich omezení 

Návrh ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je vyhodnocen jako koncepce z hlediska vlivů na ŽP 

dle metodiky MŽP a Metodického výkladu MŽP (viz Úvod). Vyhodnocení bylo provedeno v 

souladu se zadáním ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí a stanovisky dotčených orgánů a organizací. 

Samozřejmě byla také zohledněna všechna související zákonná ustanovení. Dále se vycházelo 

ze zpracované dokumentace - ÚPN VÚC Beskydy, Strategií rozvoje mikroregionu obcí 

Povodí Ondřejnice, Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, Plánu 

odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, Krajského programu snižování emisí a 

imisí do ovzduší Moravskoslezského kraje, z odborných podkladů (Kompletní elaborát 

Průzkumů a rozborů k ÚP Staré Vsi nad Ondřejnicí) a podkladů poskytnutých Obecním 

úřadem v Staré Vsi nad Ondřejnicí. Nedílnou součástí hodnocení byla taktéž šetření na místě. 

Hodnocena je jediná varianta, jiné varianty umístění záměrů na území obce jsou za 

současné situace bezpředmětné, vzhledem k připravenosti zájmových ploch, konfiguraci 

terénu, situování existující i plánované zástavby, obslužné síti komunikací atd. 

Při posuzování se vycházelo ze srovnání závěrů uvedených v rámci kap. 2.10 

"Pravděpodobný vývoj životního prostředí v dotčeném území bez provedení koncepce" - tzv. 

nulová varianta a závěrů plynoucích z kapitol 3 až 5. 

Nulová varianta pro jednotlivé záměry (tj. nerealizace záměru a ponechání území 

odpovídajícímu současnému stavu) představuje nepřímé negativní ovlivnění kvality prostředí 

tím, že nebude využit možný volný potenciál obce, ať už co se týče bytové zástavby, doplnění 

občanské vybavenosti, vytvoření nových pracovních příležitostí, využití sportovního a 

rekreačního zázemí obce. 

Opoždění nebo odmítnutí investic v oblasti dobudování potřebné infrastruktury obce by se 

pravděpodobně projevilo i zaostáváním v oblasti ekonomického zázemí obce Stará Ves nad 

Ondřejnicí. 

Soubor opatření vedoucími k eliminaci případných negativních dopadů navrhovaných 

záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví je podrobně popsán v následující kapitole. 
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7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení, nebo 
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných 
záporných vlivů na životní prostředí 

V území navrženém pro realizací záměrů návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je několik 

oblastí, jež si vyžadují konkrétní analýzu a zvážení možností vlastní realizace tak, aby se co 

nejméně negativně dotýkaly životního prostředí. Jejich stručný přehled je shrnut v 

následujícím textu této kapitoly. 

Během přípravy a následné realizace (tzn. "provádění koncepce") záměrů významných z 

hlediska vyhodnocení koncepce je s ohledem na dostupné informace o jednotlivých 

projektech možné navrhnout pouze obecnější opatření. Detailnější kroky vedoucí k eliminaci 

či minimalizaci negativních vlivů je možné zhodnotit a navrhnout až např. v rámci případného 

EIA posouzení. 

7.1. Obecná opatření k provádění koncepce 

7.1.1. Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu 

Vyhodnocení záboru půdy musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 231/1999 Sb., 

vyhlášky č. 13/1994 MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a dle 

metodického pokynu MŽP ČR (čj. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF ze dne 

1.10.1996 s účinností od 1.1.1997 a podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, vše ve zněních 

pozdějších předpisů.  

V rámci projektové přípravy je nutné jasně specifikovat dle jednotlivých parcel a jejich 

ploch rozsah zájmového území včetně detailnější specifikace trvalého záboru ZPF dle BPEJ a 

odpovídajících tříd ochrany. Zemědělská půda navrhovaná k záboru je nejčastěji ve I. - III.. 

třídě ochrany ZPF. Bonitně nejcennější půdy, tj. v I. třídě ochrany jsou navrženy k záboru pro 

smíšeně obytnou zástavbu - zastavěné plochy Z1, Z5, Z12, Z14, Z23, Z24, Z36, Z41, Z42; 

plochy smíšené výrobní - Z43, Z44, Z45 i přestavbová plocha P1 jsou navrhovány na půdách 

s II. třídou ochrany. 

V této souvislosti je třeba poznamenat, že půdy I. stupeň ochrany představuje bonitně 

nejcennější zemědělské půdy, které je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to 

převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové 

stavby zásadního významu. 
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Samotné hodnocení záboru půdy bude proto nutné posuzovat s ohledem na vyjádření 

odpovědného orgánu. dle §5 odst.2 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu.9. 

Bude třeba zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na 

mezideponii zabezpečenou proti zaplevelení, a to až do konečného uplatnění k náhradnímu 

využití. Nakládání se skrytou ornicí bude nutné důsledně realizovat podle pokynů orgánů 

ochrany ZPF. 

V rámci realizace jednotlivých záměrů bude vhodné maximálně omezit nadbytečné 

pojezdy těžké techniky po okolních pozemcích ZPF. 

Při terénních úpravách nesmí být zemina ani dočasně deponována na PUPFL, mechanismy 

provádějící zemní úpravy nesmějí na PUPFL vjíždět, zemní úpravy nesmí být realizovány v 

blízkosti porostních okrajů, popř. mimolesní zeleně rostoucí v ochranném pásmu lesa, kde 

hrozí nebezpečí poškození dřevin (poškození kořenů, odření kůry) v případě lesa, pak 

poškození významného krajinného prvku. 

V souvislosti s navrhovanou přeložkou silnice I/58 dojde k záboru cca 0,45 ha pozemků 

určených k plnění funkce lesa. O možném kácení zeleně musí rozhodnout příslušný orgán 

lesní správy se souhlasem vlastníka pozemků. 

7.1.2. Ochrana vod 

Pro záměry výstavby jsou v rámci ÚP navrženy některé obytně smíšených plochy - Z1, Z9, 

Z10, Z13 a Z37 na odvodňovaných meliorovaných pozemcích (viz. mapová příloha). 

V případě, že navrhovaná zástavba bude kolidovat s drenážním systémem meliorovaných 

pozemků, musí být zajištěno odvedení vod z funkční části systému. 

Užívání pozemků kolem vodních toků a ochrana staveb k vodohospodářským melioracím 

pozemků je stanovena vodním zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh zásobování obce pitnou vodou, jakož i jejího odkanalizování vychází ze zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v platném znění) a ze 

schváleného koncepčního dokumentu - „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Moravskoslezského kraje (PRVKMSK)“. 

                                                 

9  §5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb.:„Návrhy územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů 
musí být již v období zpracování konceptů projednány s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a před 
schválením opatřeny jejich souhlasem.” 
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Obě sídla Stará Ves nad Ondřejnicí i Košatka nad Odrou mají vybudován veřejný 

vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s. Zdrojem vody je Ostravský oblastní 

vodovod (OOV). Stávající systém zásobování pitnou vodou je v obou místních částech obce 

vyhovující, proto není v této chvíli zapotřebí navrhovat žádná zvláštní opatření. Nové 

vodovodní řády bude zapotřebí zbudovat jen pro lokality s novou zástavbou. 

V rámci další projektové přípravy bude zapotřebí pro jednotlivé záměry jednoznačně 

specifikovat nároky na pitnou a technologickou vodu. 

Rovněž bude potřeba provádět pravidelnou údržbu vodárenských zařízení a opravovat, 

popřípadě rekonstruovat zastaralé rozvody. 

V rámci realizace konkrétních záměrů bude zapotřebí v území respektovat ochranná pásma 

vodních zdrojů, zásobovacích řádů pitné vody, ochranná pásma kanalizačního sběrače a 

hlavních uličních stok atd. 

Nová výstavba v území musí být napojena na veřejnou kanalizaci, pokud je tato v 

technicky, případně ekonomicky dosažitelné vzdálenosti10. V území na veřejnou kanalizaci 

technicky nenapojitelném je možno povolit novou výstavbu s čistírenskými zařízeními pro 

malé zdroje znečištění případně doplněnými o zemní filtr11. Žumpy povolit jen tam, kde by 

čištění odpadních vod v malé čistírně neodpovídalo konkrétním potřebám v místě12. 

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že v současné době není v obci  

vybudována veřejná kanalizace s odvodem odpadních vod na centrální ČOV. V území je jen 

několik lokálních ČOV (viz kap. 2.9.3). Pro vyhovující odkanalizování obce bude nutno proto 

vybudovat splaškovou kanalizaci. Ta je v rámci ÚP navržena následovně: 

1. Pro Starou Ves je navržena výstavba splaškové kanalizace s napojením na koncový úsek 

sběrače D XIII jednotné stokové sítě města Ostravy. 

2. V Košatce lze likvidaci odpadních vod řešit s přihlédnutím k velikosti sídla a charakteru 

obytné zástavby přímo u zdroje stávajícím způsobem (septiky, žumpy pro osazení malých 

domovních ČOV) nebo zbudováním samostatné kanalizace ukončené biologickou čistírnou 

odpadních vod. 

 

10  Vyhláška č. 137/1998/ Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, §11 odstavec (3). 
11  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, §6. ČSN 75 6402 Čistírny 

odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel z února 1998. 
12  Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, §6. ČSN 75 6081 Žumpy. 
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Navrhovaná biologická ČOV v Košatce i poslední úsek navrhovaného hlavního 

kanalizačního sběrače směrem na Ostravu má být realizován uvnitř CHKO Poodří a území 

NATURA 2000, proto s těmito záměry musí souhlasit Správa CHKO Poodří se sídlem ve 

Studénce, která rovněž stanoví eventuelní omezující podmínky pro výstavbu. 

Rovněž dešťové vody musí být z území odváděny kapacitně dostačující kanalizací tak, aby 

nedocházelo ke kontaminaci povrchových i podzemních vod, záplavám, erozím pozemků 

apod. Případnému průniku vody do smíšeně výrobních areálů, ploch s občanským vybavením 

apod. lze zamezit vhodně zbudovanou drenáží. 

Navrhovaná ČOV vod v Košatce nad Odrou (Z46) má být situována uvnitř aktivní zóny 

povodí Odry, plochy pro smíšeně obytnou zástavbu Z3, Z8, Z11, Z15, Z16, Z17, Z36, Z37, 

Z38, Z39, jakož i přestavbová plocha P1 uvnitř záplavového území Q100 místních 

povrchových toků. 

Při umísťování staveb takovýchto územích je třeba respektovat omezení v záplavových 

územích vodních toků, omezení v umisťování staveb nad hladinou Q100 a protipovodňovou 

ochranu území: 

V aktivní zóně záplavového území (byla doposud stanovena pouze u řeky Odry, u Lubiny 

ani Ondřejnice zatím nebyla vymezena) se nesmí stavět ani povolovat stavby s výjimkou 

vodních děl pro úpravu vodních toků, opatření na ochranu před povodněmi, nezbytných 

staveb dopravní a technické infrastruktury. Mimo aktivní zónu v záplavových územích mohou 

být vodoprávním úřadem stanoveny omezující podmínky pro využívání území. Explicitní 

zákaz výstavby v záplavovém území zákon neobsahuje. 

V záplavových územích je zakázána: 

 výstavba škol, nemocnic, benzínových čerpadel, zřizování skládek odpadů (včetně 

komunálních), chování hospodářských zvířat, skladování volně odplavitelných materiálů 

 budování nových staveb nebo obnovy obytných domů nebo výrobních a skladovacích 

objektů, pokud nejsou zároveň realizována opatření chránící tento majetek proti povodním 

V záplavovém území je zapotřebí navrhovat konstrukce staveb takovým způsobem, aby při 

jejich částečném zaplavení nebyly narušeny jejich základní funkce a minimalizovaly se škody 

(tj. WC a obytné místnosti nad úrovní možného zaplavení apod.). Investiční záměry je třeba 

realizovat tak, aby nedošlo k neúměrnému zvýšení podílu zpevněných ploch (např. 

parkoviště) a tudíž i ke zhoršení odtoku po proudu. 
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Z tohoto pohledu bude nezbytně nutné k realizaci hodnocených záměrů v záplavových 

územích získat souhlasné stanovisko správců příslušných vodních toků. 

Dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. patří vodní toky Lubina a Ondřejnice se svými přítoky 

mezi lososové typy vod, a proto musí vést veškerá činnost ovlivňující kvalitu těchto vod ke 

splnění imisních standardů pro lososové vody dle tab. č. 2 nařízení vlády č. 61/2003 Sb.  

(v platném znění). 

Území obce patří do zranitelné oblasti CZ0812-Frýdek-Místek, ve smyslu Nařízení vlády 

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. 

Do území obce Stará Ves nad Ondřejnicí zasahuje ochranné pásmo 2.stupně přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského místa Nový Darkov, které bylo schváleno vládou ČSR dne 

3.2.1982 usnesením č.27. Leží v něm téměř celá zástavby Košatky a severní část Staré Vsi. 

V rámci samotné výstavby v území je zapotřebí bezpečně manipulovat s látkami, které 

mohou ovlivnit jakost a kvalitu povrchových a pozemních vod (doplňování paliv provádět na 

plochách zabezpečených proti úniku ropných látek). V případě úniku ropných nebo jinak 

závadných látek musí být kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě 

určené k těmto účelům. Rovněž je nutné zajistit dostatečné množství sanačních prostředků pro 

případnou likvidaci úniku ropných látek. 

V dalším stupni projektové přípravy oznamovaného záměru bude zapotřebí zpracovat 

souhrnné vodohospodářské řešení zaměřené zejména na dostatečné odvádění srážkových vod 

ze zpevněných ploch obytné zástavby i ploch smíšeně výrobních, z vozovek a parkovacích 

ploch, na ochranu zejména podzemních vod před nadměrnou koncentrací chloridů ze zimní 

údržby silnic a místních a účelových komunikací, ochranu vod před úkapy z motorových 

vozidel apod. 

V souvislosti s navrhovanou přestavbou silnice I/58 doporučujeme provádět monitoring 

znečištění povrchových vod v profilech nad a pod místem křížení silnice I/58 s hlavními 

vodními toky v území, tj. řekou Lubinou a Ondřejnicí. 

Z důvodu ochrany před přívalovými vodami bude nutné provádět průběžnou údržbu a 

zlepšení průtokových poměrů úpravami hlavně v zastavěné části obce (čištění příkopů, 

dešťové kanalizace) a revitalizaci vodních toků ve volné krajině (prohrábky koryta, stavba 

zavazovacích hrázek apod.). 
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Pro zpevněné plochy parkovišť je možno vybudovat odlučovače ropných látek, a to v těch 

případech, kdy to požaduje vodoprávní úřad v rámci řízení podle stavebního zákona. 

7.1.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

V souvislosti s minimalizací dopadů na životní prostředí v zájmové oblasti bude nutné řešit 

problematiku napojení území na technickou infrastrukturu. 

Současný stav technické infrastruktury obce byl podrobně popsán v kap. 2.9.3. 

Větší část obce je napojena nebo má možnost napojení na plynovod. Rozvody plynu jsou v 

dobrém technickém stavu a dostatečně kapacitní. Domy v dosahu tohoto plynovodu mají 

možnost se na něj napojit. V odloučených lokalitách, kde by výstavba plynovodu nebyla 

ekonomická se doporučuje využívat ekologicky čistá paliva, především dřevo. 

Návrh řešení zásobování teplem vychází z požadavků ekologického vytápění (vytápění 

zemním plynem). Na základě plynofikace části obce bude vhodné dokončit přepojování RD a 

občanské vybavenosti s topením na tuhá paliva na topení s využitím plynu. Při výstavbě 

nových rodinných domů se očekává jejich řádné zateplení, stejně tak jako dodatečné zateplení 

stávajících vytápěných budov. 

Stávající trafostanice plně pokrývají stávající potřebu elektrické energie pro obec a 

částečně pokryjí i případný rozvoj obce. Energeticky náročnější výstavba bude řešena 

individuálně. 

Umístění staveb je z tohoto pohledu limitováno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu §4 Umísťování staveb. 

7.1.4. Ochrana před hlukovou a imisní zátěží, ochrana veřejného zdraví 

Zvýšenou hlukovou a imisní zátěž v území je možné očekávat především v souvislosti s 

vlastní výstavbou jednotlivých záměrů v území a tím související úpravou dopravní 

infrastruktury v území. 

Pro stavební činnost v území se k hygienickým limitům hluku daných zákonem č. 

148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, povoluje přičíst 

ještě korekci pro navrhovanou pracovní dobu od 7:00 do 21:00 +15 dB. 
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Pro minimalizaci negativních vlivů budou nutná následující opatření: 

 Stavební práce provádět výhradně v denní době (7 - 21 hod.) a po co nejkratší možnou 

dobu. Během víkendů hlučné práce neprovádět. Časové trvání stavebních prací by mělo 

odpovídat stavebnímu harmonogramu. 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních staveniště, musí být v 

dokonalém technickém stavu, nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných 

úkapů ropných látek - kontrolu provádět vždy pravidelně před zahájením prací v území. 

 Při demoličních a výkopových pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. 

kropením. 

 Vybourané materiály odvážet a skladovat na předepsaných skládkách, omezit 

mezideponie a skladování prašných materiálů. 

 Zemní materiál maximálně využít pro povrchovou úpravu terénu na lokalitě, event. v 

sousedních lokalitách. 

 Nepoužívat k hutnění vibračních válců. Podle možností převést provoz hlučných 

mechanismů do vnitřního prostředí budoucích objektů (brusky, rozbrušovačky apod.). 

 Čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozku ostatních stavebních 

mechanismů provádět před jejich výjezdem ze staveniště. 

 Čistit veřejné komunikace v prostoru výjezdu ze staveniště atd. 

V období provozu by pak mělo dojít ve většině zájmových lokalit ke zlepšení hlukového a 

imisního zatížení území. 

V území nesmí docházet k překračování imisních limitů hluku daných nařízením vlády 

č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru byly 

stanoveny následující limity: 

 okolí hlavní komunikace, kde je dopravní hluk převažující (silnice I. a II. třídy) - 

60 dB(A) ve dne a 50 dB(A) v noci 

 v blízkosti ostatních pozemních komunikací - 55 dB(A) ve dne a 45 dB(A) v noci 

 pro starou zátěž - 70dB(A) ve dne a 60 dB(A) v noci. 
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V souvislosti s hlukovým zatížením území vyvstává zároveň otázka nutnosti realizace 

přestavby silnice I/58. Z ÚPN VÚC Beskydy byly do návrhu ÚP Staré Vsi nad Ondřejnicí 

převzaty záměry rozšíření silnice I/58 na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici v úseku Příbor 

- Ostrava s přeložkou silnice do nové stopy v úseku Stará Ves - Ostrava. Cílem původního 

návrhu bylo zkapacitnění silnice, vyhnutí se obytné zástavbě obce apod. Přeložka je navržena 

jako součást jižního obchvatu Ostravy. 

Vzhledem k probíhající výstavbě dálnice D1, po ukončení stavby D1 v úseku Lipník nad 

Bečvou - Ostrava odhadem v roce 2009 (dosud pracovně označována jako D47) a dobudování 

trasy silnice R48 v úseku Rychaltice - Frýdek - Místek v roce 2010 se dá očekávat zásadní 

snížení intenzit na silnici I/58 ve Staré Vsi o 50 - 70% (viz Průzkumy a rozbory k ÚP Stará 

Ves nad Ondřejnicí). Z tohoto pohledu bude pravděpodobně nejlepší realizace sčítání dopravy 

na této silnici po zprovoznění D1 i R48 ve výše uvedených úsecích za účelem zjištění 

skutečných intenzit dopravy při průjezdu obcí a teprve na jejich základě bude možné 

objektivně posoudit, zda přistoupit k realizaci záměru rozšíření silnice v území či nikoliv. 

V případě, že bude přestavba silnice I/58 realizována doporučujeme provést v 

bezprostředním okolí stavby monitoring hluku, vibrací a imisí v ovzduší. Je zapotřebí, aby 

příslušná měření byla započata již před zahájením stavby, pokračovala v době její výstavy a 

samozřejmě i nějakou dobu po jejím uvedení do provozu. Je zapotřebí zajistit, aby soubor 

monitorovacích dat (základní soubor) byl dostatečně mohutný tak, aby umožňoval věrohodné 

statistické analýzy s cílem detekce překročení limitních hodnot, eventuelně vyloučení zcela 

nahodilých, respektivě extrémních hodnot měřených veličin. To v důsledku znamená, že 

monitoring musí probíhat přiměřeně dlouhou dobu, a o buď komunálně nebo cyklicky ve 

vhodně zvolených intervalech. 

Monitoring hluku, vibrací i imisí v ovzduší proto musí být situován tak, aby na základě 

analýzy výsledků získaných z jednotlivých monitorovacích měření bylo možno stanovit 

skutečný rozsah negativních vlivů silnice I/58 na kvalitu životního prostředí Staré Vsi nad 

Ondřejnicí a jejího okolí. Na základě výsledků měření bude možné následně zvolit patřičná 

opatření vedoucích k minimalizaci, případně eliminaci těchto vlivů (např. výstavba 

protihlukových zábran, vegetačních úprav proti rozptylu imisí, omezení rychlosti v úseku 

silnice). Budou-li vlastníci obytných domů situovaných podél průjezdných silnic chtít snížit 

úroveň hluku z dopravy uvnitř objektů hlouběji pod přípustnou mez, mohou tak učinit 
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nejrůznějšími stavebními úpravami (trojité zasklení, žaluzie, okenice, zateplené fasády domů 

apod.). 

Provoz parkovacích ploch musí být zabezpečen z dopravního i bezpečnostního hlediska 

tak, aby bylo minimalizováno riziko neprůjezdnosti komunikací a dopravních kolizí. 

Z pohledu imisního zatížení území musí být dodrženy imisní limity znečištění ovzduší dle 

přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb. z 12. prosince 2006, o sledování a vyhodnocení 

kvality ovzduší. 

Zlepšení plynulosti dopravy, neustálé zlepšování technických parametrů vozidel, přechod 

na ekologické vytápění zemním plynem, důkladné čištěním komunikací atd. nemalou měrou 

přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí v obci. 

Odpad bude likvidován mimo vlastní území obce. Původcem odpadů budou firmy, které 

budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto firmy pak mají povinnost nakládat 

s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou) v souladu se zákonem č. 185/2001 a 

souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech 

nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (v platných zněních). 

Způsob likvidace odpadů bude řešen v souladu s Plánem odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje a v souladu s platnými právními předpisy o odpadech formou 

recyklace nebo uložením na příslušných skládkách. V okolí obce (do 40 km) existují 

dostatečné kapacity na zpracování a uložení odpadů - skládky OKD Rekultivace, a.s. 

(provozovna Zárubek - Slezská Ostrava a Středisko Hohenegger - Karviná 6) ; BM servis, a.s. 

- TKO II Bohumín; Depos Horní Suchá, a.s (Horní Suchá); Z.G.R. - SAXA, spol. s r.o. 

(Horní Suchá); EKO - Chlebičov, a.s. - En (Chlebičov); TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 

Provoz PD - Druhotné suroviny (Třinec - Staré Město);  EKOL TES, a.s. - Jelení kopec 

(Hranice); KOHOUT invest v.o.s. - Hranice (Hranice), jakož i recyklační centra Koblovská 

komoditní společnost, s.r.o. (Ostrava - Koblov); KOHOUT invest v.o.s. - Hranice (Hranice) a 

další. 

V rámci realizace jednotlivých záměrů bude nutné upřesnit jednotlivé druhy odpadů z 

výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění. Rovněž bude 

zapotřebí specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a případných 

ostatních škodlivých látek ze všech uvažovaných aktivit v rámci stavby. Ty musí být 
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ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti 

ochrany vod a odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu výstavby a 

způsobu jejich odstranění nebo využití musí být vedena odpovídající evidence. Součástí 

smluv se zhotovitelem stavby by měl být požadavek vznikající odpady nejprve nabídnout k 

využití. 

7.1.5. Ochrana ekosystémů a krajiny 

Na území CHKO Poodří je zakázáno (§26 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny): 

 zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody 

 tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody 

 vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace a místa vyhrazené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a 

setrvání vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a 

ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu 

 povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů 

rostlin a živočichů 

 používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti 

 stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály 

 pořádat automobilové a motocyklové soutěže 

 provádět chemický posyp cest 

 měnit dochované životní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné 

krajinné oblasti 

Chování a veškeré činnosti uvnitř CHKO Poodří budou proto pro navrhované zastavitelné 

plochy Z2, Z3, Z36, Z37, Z39 a Z46 limitovány její zonací. Náročnost požadavků na ochranu 

území včetně omezení hospodářského a rekreačního využívání jednotlivých zón klesá od I. ke 

IV. zóně, která vytváří přechod do volné krajiny. 

O realizaci výstavby v CHKO musí rozhodnout Správa CHKO Poodří se sídlem ve 

Studénce. 

Navržená přestavba silnice I/58 se dotkne ve dvou úsecích prvků ÚSES. Silnice I/58 v 

nové trase bude křížit na hranicích s Ostravou regionální biokoridor č. 957, na hranicích s 

Petřvaldem pak regionální biokoridor (bez číselného označení), jež spojuje nadregionální 

biocentrum č. 92 Oderská niva s regionálním biocentrem č. 1968 Březiny. Stanovisko k 
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záměru, jakož i návrh konkrétních opatření na ochranu bioty v území musí vydat Agentura 

pro ochranu přírody a krajiny české republiky - středisko Ostrava. Jedním z ochranných 

faktorů, který má přispět k minimalizací dopadů na okolní ÚSES je navrhovaný mostní objekt 

v místě, kde silnice přechází ze Staré Vsi do Ostravy. 

Výrobní a podnikatelské aktivity směrovat podél silnice I/58, tedy do míst navazujících na 

stávající výrobu a podnikání. Do území navrženého k smíšené výrobní zástavbě (zastavitelné 

plochy Z43, Z44, Z45 a P1) směrovat pouze takové aktivity, které budou mít minimální 

dopad na okolní obytnou zástavbu obce. Upřednostňovat zde především lehkou výrobu, 

skladování. Na plochách smíšeně obytných rozvíjet podmínky pro malé a střední podnikání. 

7.1.6. Opatření na ochranu bioty 

V rámci provedeného šetření bylo zjištěno, že na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

nebyl doposud proveden podrobný biologický průzkum. Vzhledem k umístění navrhovaných 

záměrů (uvnitř CHKO Poodří, evropsky významného území NATURA 2000 - Poodří i ptačí 

oblasti NATURA 2000 - Poodří), jakož i v místech průchodu prvků ÚSES v území bude 

vhodné ještě před realizací jednotlivých záměrů v rámci dalších stupňů projektové přípravy 

provést v předmětných lokalitách podrobný botanický a zoologický průzkum. Na základě 

jejich výsledků bude možné navrhnout a s příslušným orgánem ochrany přírody projednat 

eventuelní opatření k ochraně zdější bioty. 

Případné zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů (budou-li zjištěny) bude možné 

realizovat až po udělení pravomocných výjimek podle §56 zákona o ochraně přírody a krajiny 

udělených příslušnými orgány ochrany přírody. 

Při realizaci záměru je vhodné volit takový harmonogram prací, aby nejintenzivnější 

stavební činnost spadala do období s nízkou biologickou aktivitou. 

Bude zapotřebí vhodně realizovat zásahy do biotopů živočichů, a to následovně – u 

bezobratlých v rozpětí od 1.9. do 30.4., u obratlovců od 15.8. do 30.4., v minimální variantě 

pokrývající plošně všechny druhy pak v době od 1.10. do 31.3., s upřesňujícím přihlédnutím 

k lokalizaci a ke specifikům jednotlivých zástupců. 

V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů s trvalými sídelními vazbami na 

dotčenou lokalitu bude nezbytně nutné provést jejich záchranné transfery (např. 

obojživelníci). Transfery provést v roce, v němž budou probíhat stavební práce (resp. v roce 

předchozím, pokud budou práce zahájeny v zimních měsících a budou kontinuálně 
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pokračovat v dalších ročních obdobích). Před vlastní realizací transferů je třeba provést 

průzkum aktuálního stavu populací živočichů , u kterých přichází záchranné transfery 

v úvahu. Rovněž je nutno v okolí dotčeného území provést průzkum (duben, květen) za 

účelem nalezení vhodných náhradních lokalit, které budou vyhovovat specifickým nárokům 

těchto živočichů na ŽP. Transfery savců a ptáků jsou bezpředmětné i technicky 

nerealizovatelné. U zvláště chráněných druhů ptáků je nezbytné naplnit zákonnou podmínku 

zajištěním nerušeného průběhu jejich reprodukčního období (vyhnízdění) tím, že minimálně 

do poloviny srpna nebudou na dotčeném území zahájeny stavební práce. 

Pro vegetační úpravy, případně náhradní výsadbu je vhodné použít geograficky původní 

dřeviny (za předpokladu jejich odolnosti vůči důsledkům silničního provozu), přičemž budou 

zohledněny hlavně stanovištní podmínky (expozice svahu, fyzikální a chemické vlastnosti 

půdního substrátu atd.). 

Vegetační úpravy budou plnit v území jak funkci ochrannou (ochrana před vlivy silničního 

provozu - snížení hluku, prašnosti, zachycení některých dalších polutantů), tak i funkci 

estetickou, a to i s ohledem na začlenění záměru do krajiny z hlediska krajinného rázu (§12 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně životního prostředí). 

Zásahy do zeleně provádět v období mimo vegetaci, tj. od 1.10. do 31.3. Kácení nebo ořez 

dřevin v jiném ročním období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a odůvodněných 

případech na základě projednání s orgánem ochrany přírody. 

7.1.7. Urbanisticko – architektonické řešení 

Nová zástavba musí být navržena v takových polohách a objemech, aby v budoucnu 

nedošlo k poškození obrazu sídla. Nová výstavba se musí řídit urbanistickými regulativy, jež 

stanovují funkční využití ploch, intenzitu zastavění, výškovou hladinu. Nová zástavba by 

měla navázat na stávající zástavbu v území (stavební čára, tvary střech, architektura území). 

Zárověň si vyžádá úpravu dopravní infrastruktury v území a řešení současných dopravních 

závad v území. 

Zastavěné a zpevněné plochy nemají přesáhnout stanovené procento celkové výměry 

stavebního pozemku. 

Garáže u nových rodinných domů bude nutné řešit jako jejich součást, u stávajících jako 

jednoduchou stavbu na pozemku rodinného domu a to pouze v případě, kdy stavba nenaruší 

okolní zástavbu. Na každém pozemku rodinného domu musí být zajištěna odstavná stání 
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podle stupně automobilizace, aby nebyla narušována průjezdnost většinou velmi úzkých 

místních komunikací. Stavby pro chov zvířat se mohou umístit na pozemcích rodinných domů 

jen pokud je provoz takových staveb hygienicky nezávadný a neobtěžuje okolní objekty 

bydlení. 

Pro oplocení pozemků rodinných domů je nutné uplatnit tyto zásady: umístění musí 

splňovat délku rozhledu pro zastavení na veřejně přístupových komunikacích, nesmí 

zasahovat do rozhledových polí křižovatek a rozhledového pole připojení stavby na pozemní 

komunikaci, má být umístěno mimo ochranná pásma veřejných inženýrských sítí. 

Součástí projektu by měl být rovněž plán ozelenění. 

Projekt musí zohledňovat i výhledový záměr rozvoje obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

především koordinaci činností souvisejících s výstavbou jednotlivých záměrů s plánovanými 

rozvojem obce - napojení na veřejný vodovod, plynovod, odkanalizování obce a napojení na 

čistírnu odpadních vod v Ostravě a Košatce nad Odrou apod. 
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8. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany 
životního prostředí do územně plánovací dokumentace 

Z Politiky územního rozvoje ČR ani ÚPN VÚC Beskydy nevyplynula nutnost zapracování 

konkrétních záměrů směřujících k ochraně životního prostředí do návrhu ÚP Stará Ves nad 

Ondřejnicí. V rámci územního plánu bylo navrženo vymezení biocenter a biokoridorů mimo 

zastavěná území a území navržená k realizaci záměrů, pouze přeložka silnice I/58 na dvou 

místech kříží regionální biokoridory ÚSES. 

V souladu se zpracovanou Strategií rozvoje mikroregionu obcí Povodí Ondřejnice, 

jehož součástí je i Stará Ves nad Ondřejnicí, byly v území navrženy takové záměry, které 

přispějí k naplnění prioritních cílů mikroregionu: 

1. Rozvoj bydlení a infrastruktury v mikroregionu – byly navrženy zastavitelné plochy pro 

bydlení s dostatečným převisem nabízených ploch včetně potřebné dopravní a technické 

infrastruktury. 

2. Rozvoj cestovního ruchu a návazných služeb – navržené podmínky využití ploch 

smíšených obytných umožňují výstavbu zařízení cestovního ruchu (ubytování, stravování, 

sportoviště), navrženo bylo rozšíření cykloturistických tras. 

3. Rozvoj zemědělství, alternativního zemědělství a péče o krajinu – byly vymezeny plochy 

pro zemědělskou a živočišnou výrobu a stanoveny podmínky jejich využití. Byla 

stanovena koncepce uspořádání krajiny a podmínky ochrany jejich hodnotných částí. 

4. Rozvoj místní správy a informačních systémů – není řešitelné v územním plánu 

5. Rozvoj sociální oblasti, vzdělávání, výchovy a kultury – byly vymezeny plochy pro 

zařízení občanského vybavení (včetně plochy pro výstavbu zařízení sociální péče) a 

umožněna výstavba objektů občanského vybavení i v plochách smíšených obytných. 

6. Vytváření podmínek pro malé a střední podnikání – navržené podmínky využití ploch 

smíšených obytných umožňují provozování živností a drobného podnikání, pro výrobu a 

skladování byly navrženy plochy smíšené výrobní podél silnice I/58. 

Koncepce zásobování pitnou vodou navržená v územním plánu je shodná s koncepcí 

popsanou v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVKMSK). 

Stará Ves i Košatka jsou zásobovány pitnou vodou ze dvou vodojemů napájených z přivaděče 

Ostravského oblastního vodovodu Chlebovice-Staříč-Bělá. 
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Likvidaci odpadních vod doporučuje PRVKMSK do roku 2015 v Košatce ponechat 

stávajícím způsobem a ve Staré Vsi řešit výstavbou kanalizace, která bude odvedena na území 

města Ostravy a tam napojena na koncový úsek sběrače D XIII. Řešení kanalizace ve Staré 

Vsi je převzato do ÚP obce. Protože je ÚP Staré Vsi nad Ondřejnicí navrhován na delší 

časové období (min. do roku 2020) než PRVKMSK, je navržena kanalizace také v Košatce, 

ukončená kořenovou čistírnou odpadních vod poblíž řeky Odry. ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí 

tedy navrhuje řešení ohleduplnější k životnímu prostředí než PRVKMSK. 

Dle Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (POHMSK) je globálním 

cílem životního prostředí ochrana a zlepšování jeho stavu při prosazování principů 

udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti 

životního prostředí. Jedním ze specifických cílů životního prostředí je zlepšení úrovně 

nakládání s odpady. POHMSK neuvádí konkrétní požadavky pro jednotlivé obce, ale definuje 

všeobecně oblasti ke zlepšení: 

- Budování integrovaných systémů pro sběr a využití odpadů 

- Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží 

Stará Ves nad Ondřejnicí je malý producent odpadu a proto nemá zpracovaný Plán 

odpadového hospodářství. Nakládání s odpady v obci se řídí obecně závaznou vyhláškou č.26 

schválenou Zastupitelstvem obce 26.11.2001. V obci se shromažďuje separovaný komunální 

odpad, odvoz provádí firma OZO Ostrava s.r.o., likvidace a zpracování odpadu probíhá mimo 

obec. Provozované nebo rekultivované skládky ani jiné ekologické zátěže se v obci 

nevyskytují, jsou zde pouze dva sběrné dvory. Návrh územního plánu v oblasti nakládání s 

odpady nic nemění, dá se tedy konstatovat, že je v souladu s POHMSK. 

V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský 

program snižování emisí a imisí do ovzduší Moravskoslezského kraje (PSEMSK). V červnu 

2006 byl zpracován Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, 

který je formulován jako "nadstavba" PSEMSK. 

Primárním cílem je dosáhnout k roku 2010 doporučených hodnot emisních stropů pro oxid 

siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOX), těkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) 

stanovených pro Moravskoslezský kraj. 

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP z roku 2007 – o vymezení oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) na základě dat z roku 2006 - náleží celé území obce 

do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, dochází zde k překročení limitní hodnoty pro 
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ochranu zdraví lidí, zřejmě i meze tolerance. Příčinou je zejména znečištění polétavým 

prachem - suspendované částice PM10  a cílového limitu B(a)P -benzo(a)pyrenu. Údaje jsou od 

r.2005 nově publikované za spádové obvody stavebních úřadů. Pojem oblast se zhoršenou 

kvalitou ovzduší vymezuje zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.  

V návrhu Územního plánu Staré Vsi nad Ondřejnicí nejsou navrženy žádné větší zdroje 

znečištění ovzduší, nová výstavba bude k vytápění využívat především zemní plyn a 

ekologická obnovitelná paliva. Navrženo je rozšíření trvalých travních porostů ve vhodných 

lokalitách orné půdy ke snížení prašnosti. Opatření v dopravě vedoucí ke zkvalitnění 

komunikací a jejich přiměřené údržbě, která by nejvíce přispěla ke snížení znečištění ovzduší 

polétavým prachem, nejsou součástí územního plánu. 

Z ostatních koncepčních materiálů MS kraje nevyplývají žádné konkrétní záměry, které by 

měly být zapracovány do ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí, ale je v nich popsána všeobecná 

koncepce jednotlivých oborů-oblastí, se kterou je ÚP v souladu. 
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9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivů územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí 

Základním ukazatelem pro stanovení těchto indikátorů jsou nejvíce ovlivněné oblasti ŽP a 

oblasti u nichž dojde k nejvýraznější změně oproti stávajícímu stavu13. 

Jak je patrné z předchozích kapitol realizací záměrů rozvoje smíšeně obytné funkce území, 

tj. výstavbou RD, zbudováním nových objektů občanské vybavenosti, úpravou související 

dopravní infrastruktury, rozvojem technické infrastruktury obce, jakož i rozvojem drobného 

podnikání v území by nemělo dojít k výrazné změně hlukového a imisního zatížení území, 

spíš lze očekávat zlepšení současné situace. 

Jedinými záměry u nichž je vhodné v zájmu předejití sporů uvažovat s orientačními 

měřeními hladiny hluku a znečištění v ovzduší jsou navrhované smíšeně výrobní plochy a 

realizace přestavby silnice I/58. Rozhodujícím kritériem pro odstartování eventuelních 

monitorovacích měření bude konkrétní volba výrobních a podnikatelských aktivit v území. 

U přestavby silnice I/58 bude rozhodující skutečná intenzita dopravy na silnici I/58 po 

zprovoznění dálnice D1 v úseku Lipník nad Bečvou - Ostrava a silnice R48/v úseku 

Rychaltice - Frýdek - Místek. Jednotlivá měření by pak v rámci monitoringu měla proběhnout 

alespoň jednou v období před a v průběhu vlastní výstavby a následně pak v období běžného 

provozu. 

Vybudování veřejné kanalizace by se rovněž mělo pozitivně projevit na zlepšení kvality 

vod v místních povrchových tocích. Splaškové a dešťové vody by již nebyly bezhlavě 

vypouštěny do těchto toků, ale byly by odváděny na ČOV v Ostravě a navrhovanou ČOV v 

Košatce nad Odrou. V této souvislosti lze doporučit měření kvality vod vypouštěných z 

těchto ČOV, a to v místech samotného vyústění přečištěných vod zpět do vodních toků. Tyto 

vody by měly splňovat limity, které požaduje Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se 

stanovují ukazatelé přípustného znečištění vod (v platném znění). 

 

13 Dle "Metodického výkladu k postupu příslušných úřadů při aplikaci Dílu 3 Posuzování vlivů koncepce na 
životní prostředí zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb." se při vyhodnocení SEA a formulování stanoviska SEA k ÚPD příslušným orgánem obvykle 
nepožaduje monitoring účinků realizace ÚPD jako koncepce, ani se pro ně nestanovují indikátory jako u 
jiných koncepcí (povinnost pořizovatele sledovat vývoj v řešeném území a přistupovat ke změnám ÚPD je 
zakotvena v §30 stavebního zákona). Přesto považujeme za vhodné uvést nad stanovený rámec dále 
prezentované ukazatele. 
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V případě realizace přestavby silnice I/58 a vzhledem ke skutečnosti, že očekávanými 

dominantními zdroji znečištění budou převážně splachy z této vozovky s obsahem 

rozpuštěných solí po zimní údržbě, emulzí ropných látek, suspenzí prachu, zbytků materiálů 

uniklých při přepravě, obrusů z třecích ploch brzdné soustavy, otěrů z pneumatik apod., je 

vhodné provádět monitoring znečištění vody v řece Lubině a Ondřejnici nad a pod profilem 

křížení. Jedině takto lze podchytit bezprostřední vliv samotné přestavby silnice na kvalitu vod 

v hlavních tocích v území. 

Nedílnou součástí údržby zpevněných ploch v území by měl být rovněž monitoring stavu a 

účinnosti svodu dešťových vod z území. 

Rovněž bude zapotřebí sledovat dopady na biotu zejména v místech střetů navrhované 

nové trasy silnice I/58 s prvky ÚSES. 

Monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků 

obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů drobného podnikání, z nadměrné 

dopravy apod.). 
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10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Předkládané posouzení návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí bylo zpracováno v souladu se 

Zákonem a s dalšími souvisejícími předpisy a doporučenými metodickými postupy (Zákon č. 

183/2006 - Stavební zákon, Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 

plánovací dokumentaci, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Vyhláška 

č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, Zákon 

č. 254/2001 Sb.- vodní zákon, Metodika posuzování vlivů koncepcí podle Zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., Metodický výklad k postupu 

příslušných úřadů při aplikaci ustanovení §10i a ustanovení souvisejícího zákona č. 100/2001 Sb. atd. 

- v platných zněních). 

Předmětem návrhu územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí je návrh ploch pro bydlení, 

podnikání, občanské vybavení a sport, řešení dopravy, technické infrastruktury, vymezení 

prvků územního systému ekologické stability krajiny, limitů využití území vyplývajících z 

řešení územního plánu, respektování podmínek ochrany přírody a krajiny, návrh opatření v 

oblasti péče o životní prostředí apod. 

Předmětem posuzování vlivů navrhované koncepce rozvoje obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

na životní prostředí jsou koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů 

uvedených v kap. 1.3 v rozsahu Přílohy 1 Zákona. V předkládaném posouzení je proto kladen 

hlavní důraz právě na takto vymezené záměry. 

Záměr přestavby silnice I/58 v úseku Příbor - Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou 

silnici s přeložkou do nové stopy v úseku Stará Ves - Ostrava, jejíž součástí bude i výstavba 

dvou mimoúrovňových křižovatek na jihozápadním a východním okraji zástavby, musí být 

oznámen Ministerstvu životního prostředí v Praze. 

Na záměry prodloužení silnice III/4808 až do okružní křižovatky se silnicí III/4787, 

rozšíření silnice III/4804 u hřbitova, přeložku silnice III/4804 včetně výstavby mostu přes 

Lubinu v Košatce, výstavbu nové okružní křižovatky v místě křížení silnic III/4804 a III/4805 

v Košatce, zbudování smíšeně obytné zóny v odvodňovaném území na zastavitelné ploše Z1 i 

na realizaci smíšeně výrobních zón v území (Z43, Z44, Z45 a P1) bude třeba předložit 

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje oznámení záměrů v rozsahu Přílohy 3 k zákonu 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 
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Záměry trvalého odlesnění pro výstavbu přeložky silnice I/58, zbudování kanalizační sítě v 

obci , výstavby ČOV v Košatce, výstavbu smíšeně obytné zóny v odvodňovaném území (Z9, 

Z10, Z13 a Z37) i zbudování parkoviště v centrální části obce se jeví v této fázi zpracování 

projektové dokumentace jako záměry podlimitní dle zákona č. 100/2001 Sb. Na tyto záměry 

bude zapotřebí předložit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje oznámení podlimitního 

záměru v rozsahu Přílohy 3a k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

(v platném znění) 

Součástí návrhu ÚP Stará Ves nad Ostravicí je návrh cca 52,51 ha nových ploch pro 

bydlení. Celkem jsou navrženy plochy pro cca 380 RD, což je asi 150 % převis nabídky. 

V příštích 15 letech se totiž dle zadání ÚP předpokládá výstavba asi 150 RD. 

Všechny navrhované záměry v území jsou hodnoceny v jediné variantě, jiné varianty 

umístění záměrů na území obce jsou za současné situace bezpředmětné, vzhledem k 

připravenosti zájmových ploch, konfiguraci terénu, situování existující i plánované zástavby, 

obslužné síti komunikací atd. 

Při posuzování se vycházelo ze srovnání závěrů uvedených v rámci kap. 2.10. 

"Pravděpodobný vývoj životního prostředí v dotčeném území bez provedení koncepce" - tzv. 

nulová varianta a závěrů plynoucích z kapitol 3 až 5. 

V  návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí jsou zastavitelné plochy Z2, Z3, Z36, Z37, Z39 a 

Z46 lokalizovány uvnitř CHKO Poodří a ptačí oblasti NATURA 2000 - Poodří. 

Navržená přestavba silnice I/58 se dotkne ve dvou úsecích prvků ÚSES. Silnice I/58 v 

nové trase bude křížit na hranicích s Ostravou regionální biokoridor č. 957, na hranicích s 

Petřvaldem pak regionální biokoridor (bez číselného označení), jež spojuje nadregionální 

biocentrum č. 92 Oderská niva s regionálním biocentrem č. 1968 Březiny. 

Realizací jednotlivých záměrů v území dojde k záboru zemědělského půdního fondu, 

v nepatrném množství rovněž k  záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Konkrétní 

rozsah záboru ZPF i LPF je specifikován v kap.1.3, podrobně pak v přehledu zastavitelných 

ploch návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou v I. 

– III. třidě ochrany ZPF. V této souvislosti je třeba poznamenat, že půdy s I. stupněm ochrany 

(Z1, Z5, Z12, Z14, Z23, Z24, Z36, Z41, Z42) představují bonitně nejcennější zemědělské 

půdy, které je možné odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související 

s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 
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Samotné hodnocení záboru půdy bude proto nutné posuzovat s ohledem na vyjádření 

odpovědného orgánu. dle §5 odst.2 zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu.14. 

V souvislosti s navrhovanou přeložkou silnice I/58 dojde k záboru cca 0,45 ha pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

Hlavní směr rozvoje smíšeně obytného území Staré Vsi nad Ondřejnicí je směrován podél 

dopravní sítě v území, těsně přiléhající k současně zastavěnému území nebo do míst větších 

proluk ve stávající zástavbě nebo zástavbě podél komunikací, tedy do míst umožňující 

bezproblémové napojení na již zbudovanou technickou infrastrukturu obce. 

Záměry výstavby rozvojové plochy pro bydlení Z1, Z9, Z10, Z13 a Z37 jsou navrhovány 

na plochách odvodňovaných melioračním zařízením. Zastavitelné plochy Z3, Z8, Z11, Z15, 

Z16, Z17, Z36, Z37, Z38, Z39 leží v záplavovém území Q100 místních povrchových toků, 

navrhovaná ČOV v Košatce nad Odrou (Z46) dokonce v aktivní zóně záplavového území 

řeky Odry 

V návaznosti na dnes již fungující provozovny drobné výroby a služeb podél silnice I/58 

jsou v území navrženy další plochy smíšené výrobní Z43, Z44 a Z45. K využití pro účely 

výroby nebo občanského vybavení je navržen rovněž dnes nevyužívaný komplex bývalého 

vojenského areálu u silnice I/58 (přestavbová plocha P1). Plochy jsou vymezeny na půdách s 

II. třídou ochrany. Plochy byly navrženy pro rozvoj lehké výroby, skladování i případný 

rozvoj drobného a středního podnikání. 

Vzhledem ke své potřebnosti a dostupnosti jsou v centrální části obce navrženy nové 

objekty občanské vybavenosti - parkoviště, Dům s pečovatelskou službou apod.  

V souvislosti s výstavbou jednotlivých záměrů vyvstala i otázka řešení dopravní 

infrastruktury v území.  

Z ÚPN VÚC Beskydy byl do návrhu ÚP obce Stará Ves nad Ondřejnicí přebrán požadavek 

na přestavbu silnice I/58. V souvislosti s dokončením dálnice D1 úseku Lipník nad Bečvou – 

Ostrava (cca v roce 2009), dobudováním trasy silnice R48 v úseku Rychaltice – Frýdek – 

Místek (cca v roce 2010) a s tím souvisejícím předpokládaným snížením intenzit dopravy na 

                                                 

14  §5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb.:„Návrhy územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů 
musí být již v období zpracování konceptů projednány s orgány ochrany zemědělského půdního fondu a před 
schválením opatřeny jejich souhlasem.” 
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silnici I/58 ve Staré Vsi o cca 50 – 70 % by bylo vhodné posoudit účelnost realizace tohoto 

záměru. Doporučujeme provést sčítání dopravy na této silnici po zprovoznění D1 i R48 ve 

výše uvedených úsecích za účelem zjištění skutečných intenzit dopravy při průjezdu obcí a 

teprve na jejich základě objektivně posoudit, zda přistoupit k realizaci rozšíření silnice I/58 v 

úseku Příbor - Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici a k následné realizaci její 

přeložky do nové trasy formou čtyřpruhu v úseku Stará Ves - Ostrava či nikoliv. 

V případě, že bude přestavba silnice I/58 realizována doporučujeme provést v místech 

jejího styku s obytnou zástavbou obce monitoring hluku, vibrací a imisí v ovzduší. 

Monitoring hluku, vibrací i imisí v ovzduší musí být situován tak, aby na základě analýzy 

výsledků získaných z jednotlivých monitorovacích měření bylo možno stanovit skutečný 

rozsah negativních vlivů silnice I/58 na kvalitu životního prostředí Staré Vsi nad Ondřejnicí a 

jejího okolí. Na základě výsledků měření bude možné následně zvolit patřičná opatření 

vedoucích k minimalizaci, případně eliminaci těchto vlivů (např. výstavba protihlukových 

stěn, vegetačních úprav proti rozptylu imisí, omezení rychlosti v úseku silnice). 

Budou-li vlastníci obytných domů situovaných podél průjezdných silnic chtít snížit úroveň 

hluku z dopravy uvnitř objektů hlouběji pod přípustnou mez, mohou tak učinit nejrůznějšími 

stavebními úpravami (trojité zasklení, žaluzie, okenice, zateplené fasády domů apod.). 

Zvýšenou hlukovou a imisní zátěž v území je možno očekávat především v souvislosti 

s vlastní výstavbou jednotlivých záměrů v území a tím související úpravou dopravní 

infrastruktury v území. V období běžného provozu lze naopak vhodnou aplikací nejrůznějších 

opatření docílit zlepšení situace oproti současnému stavu. 

Navrženými úpravami, tj. zlepšením technických parametrů stávajících místních 

komunikací (nedostatečné šířkové a směrové parametry, špatný povrch,), doplněním silniční 

sítě o nové místní komunikace umožňující dopravní dostupnost k navrhovaným záměrům, 

technickým řešením problémových úseků na místních komunikacích (nevhodné řešení 

křižovatek), dobudování chodníků v zastavěném území, doplnění výhyben u obslužných a 

účelových komunikací o šířce do 4,5 m, doplnění chybějících obratišť u slepých komunikací s 

délkou nad 80 m, dobudování stezek pro cyklisty apod. (blíže viz návrh ÚP Stará Ves nad 

Ondřejnicí) se zvýší bezpečnost chodců i účastníků silničního provozu. Zlepšením plynulosti 

provozu dojde k snížení rizika havárií a tím i snížení rizika úkapů z motorových vozidel. 

Na hlukové a imisní zatížení území v bezprostředním okolí ploch navržených k smíšeně 

výrobním účelům (Z43, Z44, Z45 a P1) bude mít rovněž vliv konkrétní volba využití území. 



Návrh Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí ENVIROAD s.r.o. 

Posouzení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., v rozsahu Přílohy zákona č. 183/2006 Sb. 

79 

V souvislosti s novou výstavbou bude řešena rovněž otázka napojení zástavby na veřejný 

vodovod a odkanalizování obce.  

Koncepce zásobování pitnou vodou navržená v územním plánu je shodná s koncepcí 

popsanou v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (PRVKMSK). 

Stará Ves i Košatka jsou zásobovány pitnou vodou ze dvou vodojemů napájených z přivaděče 

Ostravského oblastního vodovodu Chlebovice - Staříč - Bělá. 

V rámci návrhu ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí je řešeno rovněž odkanalizování obce. 

Dešťové i splaškové vody by měly být z. k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí v budoucnu odváděny 

nově navrženou kanalizační sítí na stávající ÚČOV v Ostravě. 

Odpadní vody z obytné zástavby Košatky nad Odrou budou odváděny nově zbudovanou 

samostatnou kanalizací na navrženou bilogickou čistírnou odpadních vod v blízkosti řeky 

Odry na zastavitelné ploše Z46. V lokalitách, které nebude možno napojit na veřejnou 

kanalizaci budou splaškové vody nadále likvidovány individuálně - domovními čistírnami, 

žumpami, vsakováním apod. 

Výstavba čistírny odpadních vod v Košatce nad Odrou i trasa posledního úseku 

navrhované kanalizace napojující se na stávající sběrač D XIII (Stará Bělá) jsou navrhovány 

na území CHKO Poodří a v území NATURA 2000, proto bude nutné k jejich realizaci 

souhlasné stanovisko Správy CHKO Poodří se sídlem ve Studénce. 

Odpadní vody vypouštěné do povrchových toků musí splňovat limity, které požaduje 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatelé přípustného znečištění vod (v 

platném znění). 

Monitoring znečištění povrchových vod je doporučen v profilech nad a pod místem křížení 

silnice I/58 s řekou Lubinou a Ondřejnicí. Rovněž bude zapotřebí sledovat vlivy na biotu v 

místech střetů silnice I/58 s prvky ÚSES. 

Nově navrhovaná zástavba v obci má možnost připojení na stávající středotlaký 

plynovodní rozvod. Na základě plynofikace této části obce je možnost ekologického topení 

pomocí zemního plynu.V odloučených lokalitách , kde je výstavba plynovodu neekonomická, 

bude i nadále pro vytápění rodinných domků a objektů individuální rekreace využíváno 

dřevo, uhlí, ojediněle i elektřina a dřevoplyn. 
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Stávající trafostanice plně pokrývají současnou potřebu elektrické energie pro obec a 

částečně pokryjí i případný navrhovaný rozvoj obce. Energeticky náročnější výstavba bude 

řešena individuálně.  

Veškeré odpady, jež vzniknou při výstavbě i následném provozu objektů budou využity 

nebo zneškodněny mimo zájmové území v zařízeních v okolí obce Stará Ves nad Ondřejnicí 

V okolí obce (do 40 km) existují dostatečné kapacity na zpracování a uložení odpadů – 

skládky OKD Rekultivace, a.s. (provozovna Zárubek - Slezská Ostrava a Středisko 

Hohenegger - Karviná 6) ; BM servis, a.s. - TKO II Bohumín; Depos Horní Suchá, a.s (Horní 

Suchá); Z.G.R. - SAXA, spol. s r.o. (Horní Suchá); EKO - Chlebičov, a.s. - En (Chlebičov); 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Provoz PD - Druhotné suroviny (Třinec - Staré Město);  

EKOL TES, a.s. - Jelení kopec (Hranice); KOHOUT invest v.o.s. - Hranice (Hranice), jakož i 

recyklační centra Koblovská komoditní společnost, s.r.o. (Ostrava - Koblov); KOHOUT 

invest v.o.s. - Hranice (Hranice) a další. Konkrétní volba zařízení nebo skládky bude plně v 

kompetenci a zodpovědnosti původce odpadů, tzn. dodavatele stavby. Svoz komunálního 

odpadu provádí firma OZO Ostrava s.r.o. Z tohoto pohledu lze veškeré vzniklé odpady využít 

nebo odstranit tak, aniž by jakkoliv vyvstalo riziko ohrožení veřejného zdraví v prostoru 

zájmových ploch a jejich okolí. 

Pozitivní vliv výstavby v území je možno spatřovat zejména ve zlepšení socioekonomické 

situace obyvatel obce Stará Ves nad Ondřejnicí a nejbližšího okolí (nové možnosti bydlení a 

služeb, snížení nezaměstnanosti, zlepšení občanské vybavenosti, nové plochy pro sport a 

rekreaci, zlepšení technické infrastruktury obce, rozvoj dopravní infrastruktury v území 

apod.). 
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11. Závěr 

Na závěr komplexního zhodnocení návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí, 

vzhledem k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s 

přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem (výsledkům průzkumů v území i výsledkům 

tohoto SEA posouzení), lze konstatovat, že "návrh Územního plánu" bude pro obec Stará Ves 

nad Ondřejnicí přijatelný za následujících podmínek a předpokladů: 

 Správa CHKO Poodří se sídlem ve Studénce vydá souhlasné stanovisko k realizaci 

záměrů na zastavitelných plochách Z2, Z3, Z36, Z37, Z39 a Z46, navrhovaných uvnitř 

CHKO Poodří a ptačí oblasti NATURA 2000 - Poodří, případně blíže specifikuje 

možnosti výstavby, omezující podmínky i případná kompenzační opatření. 

 Správa CHKO Poodří se sídlem ve Studénce se musí vyjádřit ke koncovému úseku 

kanalizačního sběrače v k.ú. Staré Vsi nad Ondřejnicí, jež má být realizován v prostorách 

CHKO Poodří.. 

 V souvislosti s křížením silnice I/58 s prvky ÚSES v území bude zapotřebí respektovat 

všechna stanoviska a návrhová opatření Agentury pro ochranu přírody a krajiny České 

republiky - středisko Ostrava. 

 Orgány ochrany zemědělského půdního fondu povolí požadovanou změnu funkčního 

využití území, a to zejména u pozemků s I. třídou ochrany (Z1, Z5, Z12, Z14, Z23, Z24, 

Z36, Z41, Z42). 

 K záboru pozemků určených k plnění funkce lesa a kácení v území bude zapotřebí 

souhlasné vyjádření majitele pozemků a povolení příslušných orgánu lesní správy. 

 Účelnost záměru rozšíření silnice I/58 v úseku Příbor - Ostrava na čtyřpruhovou směrově 

dělenou silnici a její přeložku do nové trasy v úseku Stará Ves - Ostrava v podobě 

čtyřpruhu bude možné posoudit až po zprovoznění dálnice D1 úseku Lipník nad Bečvou - 

Ostrava a trasy silnice R 48 v úseku Rychaltice Frýdek - Místek a provedených 

opětovných sčítáních intenzit dopravy na stávající komunikaci I/58. 

 V případě vyčlenění půdy ze ZPF i LPF za účelem realizace jednotlivých navržených 

záměrů je nutné, aby vlastní výstavba probíhala dle územně plánovací dokumentace, aby 

respektovala uspořádání ploch v území, limity využití území (viz kap. 2.8), možnosti 
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napojení na dopravní i technickou infrastrukturu apod., a tím přispěla k 

bezproblémovému začlenění navrhovaných záměrů do okolní krajiny. 

 V případě, že navrhovaná zástavba bude kolidovat s drenážním systémem meliorovaných 

pozemků (Z1, Z9, Z10, Z13, Z37) musí být zajištěno bezpečné odvedení vod z funkční 

části systému. 

 Realizaci záměrů v zastavitelných plochách Z3, Z8, Z11, Z15, Z16, Z17, Z36, Z37, Z38, 

Z39 a Z46, jež leží v záplavových územích místních vodních toků, realizovat výhradně se 

souhlasným stanoviskem jednotlivých správců těchto vodních toků. 

 Výstavba a následný provoz jednotlivých objektů v území budou mít minimální negativní 

dopady na stávající stav životního prostředí (tzn. bezpečné odvedení dešťových a 

splaškových vod ze zastavěných území, eliminace znečištění způsobeném úkapy 

motorových kapalin, stabilizace území před následky erozí, minimalizace dopadů na 

okolní ÚSES a významné krajinné prvky, vyřešená problematika likvidace odpadů apod.). 

 S předešlým bodem tímto úzce souvisí nutnost dobudování technické infrastruktury obce 

(realizace výstavby veřejné kanalizace s napojením na stávající ČOV v Ostravě a 

navrhovanou ČOV v Košatce nad Odrou atd.) 

 Budou dodrženy imisní limity znečištění ovzduší dle přílohy č. 1 Nařízení vlády 

č. 597/2006 Sb. z 12. prosince 2006, o sledování a vyhodnocení kvality ovzduší  

(v platném znění). 

 Budou dodrženy imisní limity hluku v území dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., kterým 

se mění Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací (v platném znění). 

 Výrobní a podnikatelské aktivity směrovat podél silnice I/58, tedy do míst navazujících 

na stávající výrobu a podnikání. Do území navrženého k smíšené výrobní zástavbě 

(zastavitelné plochy Z43, Z44, Z45 a P1) směrovat pouze takové aktivity, které budou mít 

minimální dopad na okolní obytnou zástavbu obce. Upřednostňovat zde především 

lehkou výrobu, skladování. Na plochách smíšeně obytných rozvíjet podmínky pro malé a 

střední podnikání. 

 Budou akceptována veškerá v SEA posouzení navrhovaná a kompenzační opatření. 

 Bude přihlédnuto k závěrům zpracovaného Natura hodnocení, které je samostatnou 

přílohou ÚP Stará Ves nad Ondřejnicí. 
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Na základě splnění výše uvedených podmínek lze pak návrh Územního plánu obce 

Stará Ves nad Ondřejnicí označit jako ekologicky přijatelný a doporučit ho k realizaci v 

navržené lokalitě. 
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Dodatek k Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí na 
životní prostředí dle §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění a v rozsahu Přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 
 

Územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí, zpracovaný spol. Ateliér Archplan Ostrava s.r.o. 
zpracovaný v říjnu 2008, byl v prosinci 2011 upraven na základě výsledků projednání 
s dotčenými orgány a v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje. 

Ze ZÚR MSK vyplynula pro územní plán Staré Vsi nad Ondřejnicí nutnost zapracovat 
následující veřejně prospěšné stavby – D77 – I/58 Petřvald – Krmelín, nová stavba – jižní 
tangenta Ostravy, čtyřpruhová měrově dělená silnice I. třídy, D78 – I/58 Petřvald, přeložka, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy, veřejně prospěšná opatření – prvky územního 
systému ekologické stability – nadregionální biocentrum 92, regionální biocentrum 243, 
regionální biokoridory 543, 544, 545, 551, 552, 554 a územní rezervu – D517 – pro 
zabezpečení zájmu státu vyplývajících z mezinárodních závazků. 
 

Pro upravený územní plán Stará Ves nad Ondřejnicí se posouzení vlivů na životní prostředí 
tímto upravuje takto: 
 
ÚSES 

- nadregionální ÚSES 
NRBC 92 Oderská niva – zasahuje do severní části Košatky z území Ostravy, Jistebníku a 
z malé části i Petřvaldu. Skladebné prvky : 1 NRBC. 
 
- regionální ÚSES 
RBC 243 U Chabičova – leží v jižním výběžku území Staré Vsi n. O. na hranicích 
s Trnávkou. Skladebné prvky : 19 RBC. 
RBK 552 – propojuje NRBC 92 Oderská niva s RBC 101 Bělský Palesek na území Ostravy, 
prochází podél hranice obce s Ostravou (k.ú. Proskovice) a dále pokračuje do k.ú. Stará Bělá. 
Skladebné prvky: 2RBK, 3 RBK, 4 RBK, 5 RBK. 
RBK 551 – spojuje RBC 243 s RBK 552. Prochází od jižního cípu území Staré Vsi podél 
hranice s Brušperkem, dále podél hranice s Krmelínem a stáčí se na k.ú. Staré Bělé, kde se 
napojuje na RBK 552. Skladebné prvky: 6 RBK, 7 RBK, 8 RBK, 9 RBK, 10 RBK, 11 RBK, 
12 RBK, 13 RBK, 14 RBK, 15 RBK, 16 RBK, 17 RBK, 18 RBK. 
RBK 554 – krátký úsek vedený od RBK 551 přes hranice do Brušperku, do RBC 109. 
Skladebné prvky: 20 RBK. 
RBK 543 – vedený do NRBC 92 Oderská niva podél toku Lubiny v Košatce do Petřvaldu, do 
RBC 196. Skladebné prvky: 31 RBK, 32 RBK, 33a RBK, 33b RBK. 
RBK 545 – vedený od NRBC 92 Oderská niva podél hranic s Petřvaldem a dále potoky 
Trnávka a Rakovec do RBC 243. Skladebné prvky: 21 RBK, 22 RBK, 23 RBK, 24 RBK, 
25 RBK, 26 RBK, 2 RBK, 28 RBK, 29 RBK, 30 RBK, 39 RBK, 40 RBK, 41 RBK, 42 RBK, 
43 RBK. 
 

Vymezení regionálních biokoridorů RBK 545 a RBK 552 v částech zasahujících do 
zastavitelné plochy Z47 respektuje stávající plochy lesa a porostů podél vodotečí, tzn. 
biokoridory jsou vedeny v optimálních trasách a rozměrech bez ohledu na plochu Z47. 
Přeložka silnice I/58, pro jejíž realizaci je plocha Z47 navržena, totiž ještě není územně 
stabilizována a tak není nutné a ani možné řešení ÚSES přizpůsobit trase přeložky. Po 
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stabilizaci trasy přeložky bude provedena změna ÚP, ve které bude upraveno i vedení a 
rozměry ÚSES. 

Regionální biokoridor 544, který podle ZÚR MSK zasahuje do území Staré Vsi, je v rámci 
podrobnějšího řešení upraven tak, že se na hranici obce s Trnávkou odpojuje od RBK 545. 
Žádnou částí tedy nezasahuje do Staré Vsi n. O. 
 
- lokální ÚSES 

Je vymezena jedna trasa lokálního ÚSES, která prochází od západu k východu zhruba 
polovinou k.ú. Stará Ves n. O. Skladebné prvky: 34 LBK, 35 LBK, 36 LBK, 37 LBC, 
38 LBK. 
 
Doprava 

Nejdůležitější komunikací ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je silnice I/58 Rožnov pod 
Radhoštěm – Příbor – Ostrava. V rámci zásad územního rozvoje MS kraje je sledována 
přestavba silnice I/58 v úseku Příbor – Ostrava na čtyřpruhovou směrově dělenou silnici 
s přeložkou do nové stopy v úseku Stará Ves – Ostrava – ZÚR označeno jako veřejně 
prospěšné stavby D77 a D78. Trasa přeložky není dosud územně stabilizována, neexistuje 
dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení, pouze Studie přeložky silnice I/58 v úseku 
Petřvald – Ostrava (UDI Morava, 2002). Z tohoto důvodu není v územním plánu navržena 
konkrétní trasa přeložky, ale je navržena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury Z47 
(15,03 ha), v jejímž rámci může být přeložka upřesněna a realizována. V této ploše mohou být 
provedeny i veškeré související stavby – křižovatky s ostatními silnicemi, napojení místních 
komunikací apod. Vymezení zastavitelné plochy je dohodnuto s ŘSD a mimo zastavěné 
území respektuje šířku koridoru veřejně prospěšných staveb D77 a D78 dle ZÚR MSK – 300 
m od osy krajního pruhu komunikace na obě strany – pro silnice I. třídy (komunikace 
rychlostního typu). Po realizaci přeložky se předpokládá přeřazení stávajícího úseku silnice 
I/58 ze Staré Vsi do Krmelína mezi silnice nižší třídy. Na úrovni krajských dokumentů bude 
žádoucí, aby na základě vývoje intenzit v následujících letech, byla zvážena potřeba cílové 
přestavby silnice I/58 na čtyřpruhovou komunikaci. Pokud to bude situace vyžadovat, tak 
bude nutné řešit opatření ochrany proti negativním vlivům dopravy, a to rekonstrukcí anebo 
doplněním protihlukových clon podél silnice I/58 v průchodu zástavbou obce. 

Dle Studie odtokových poměrů řeky Lubiny v úseku Košatka nad Odrou – Vlčovice 
(Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) je navrženo rovněž místní snížení komunikace III/4808 před 
vjezdem do Košatky nad Odrou od Staré Vsi nad Ondřejnicí. 

Rovněž je navržena nová místní komunikace (dále jen „MK“) od stávající MK na 
východním okraji stavby centra obce do zastavitelné plochy Z1, která bude hlavním příjezdem 
do této plochy. Stávající obslužné MK, které budou sloužit této ploše, jsou většinou příliš 
úzké – nedostatečné pro předpokládaný zvýšený provoz. 

Navržena je také lávka pro pěší přes Ondřejnici jižně od centra obce jako náhrada za 
lávku zdemolovanou v rámci protipovodňových úprav. 

Ze ZÚR MSK je převzata osa územní rezervy D517 pro zabezpečení zájmů státu 
vyplývajících z mezinárodních závazků – výhledovou vodní cestu Dunaj – Odra – Labe. 

Podél silnice III/4787 po zástavbu Košatky nad Odrou je navržena samostatná cyklostezka 
6135 Košatka – Stará Ves – Brušperk. Silnice je v tomto úseku úzká a její rozšíření není 
možné kvůli blízkým stromořadím. 
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Odvádění a čištění odpadních vod 

V Košatce je navržena gravitační splašková kanalizace ukončená malou čistírnou 
odpadních vod se zaústěním přečištěných vod do rybníčku v blízkosti řeky Odry. Navržena je 
zde jen základní stoková síť podél hlavních komunikací. Vzhledem k rovinatosti území 
Košatky by mohla být ekonomicky i technicky přijatelnější realizace tlakové kanalizace. 

V části Nový Svět je navržena gravitační splašková kanalizace s odvodem odpadních vod 
na čistírnu odpadních vod v Krmelíně. Pro ČOV už je zpracována dokumentace k územnímu 
řízení a připravuje se její realizace. Na území Staré Vsi je také vyústní objekt přečištěné vody 
z ČOV do toku Machůvky. V současné době by se na ČOV v Krmelíně mohlo připojit cca 25 
obyvatel ze Staré Vsi – Nového Světa, max. potřebná kapacita v roce 2020 je 85 EO. 
 
Vodní toky a plochy 

Do územního plánu jsou také zapracovány protipovodňové úpravy na Lubině – ochranná 
hráz v Košatce, prodloužení odsazené hráze na bezejmenném levobřežním přítoku Lubiny, 
místní snížení silnice III/4804. V letech 2010 – 2015 je dle Plánu oblasti povodí Odry 
navrženo realizovat úsek Ondřejnice v km 0,0 – 2,5, po roce 2015 je navržena revitalizace 
Lubiny v km 0,9 – 4,7 a dvou spádových stupňů na Odře v km 31,3 a 32,4. 

Navržena je rovněž úprava vyústní trati Machůvky do Ondřejnice, jež spočívá ve 
zkapacitnění a přeložce koryta v úseku km 0,000 – 0,226. Bez realizace této stavby by nebyla 
účinná v nedávné době provedená protipovodňová úprava Ondřejnice. 

Výše navrhované úpravy lze provést pouze se souhlasem správců vodních toků. 
 
Zábor půdy 

Na základě společného jednání došlo k úpravě navrhovaných zastavitelných ploch. 
Zábor půdy pro navržené plochy a stavby činí 65,82 ha. Zábory půdy v rámci územního plánu 
jsou určeny pro bydlení – 47,15 ha, pro výrobu – 5,81 ha, pro dopravní infrastrukturu – 
16,31 ha, pro technickou infrastrukturu – 0,04 ha a pro vodní hospodářství – 0,19 ha. 

V územním plánu je navržena jedna plocha přestavby P1 o rozloze 3,68 ha (změna 
funkčního využití na výrobu). 

Celkový zábor půdy v návrhovém období činí 69,50 ha, z toho zemědělské pozemky tvoří 
cca 90% = 62,46 ha, z nich je 45,83 ha orné půdy, tj. 73%. Předpokládá se zábor 22,09 ha 
odvodněných zemědělských pozemků. 

Realizací územních rezerv dojde k záboru půdy , který činí celkem 3,34 ha, z toho 
zemědělské pozemky tvoří 100% = 3,34 ha, z nich je 1,58 ha orné půdy. Zemědělské 
odvodněné pozemky činí 1,20 ha. Lesní pozemky se pro územní rezervy nezabírají. Zábory 
půdy pro územní rezervy jsou v rámci územního plánu určeny pro bydlení. Zábory půdy pro 
územní rezervu D517 – pro zabezpečení zájmu státu vyplývajících z mezinárodních závazků 
– vodní cestu D-O-L – nejsou vyčísleny. Koridor této územní rezervy je vymezen ve formě 
osy, její realizace je stále řešena v rámci mezinárodních dohod. 

Navržené plochy pro územní rozvoj obce jsou umístěny uvnitř zastavěného území nebo na 
něj navazují. Největší rozsah navržených ploch je určen pro bydlení. Největší takovouto 
plochou je zastavitelná plocha Z1 (17,84 ha). Pro realizaci přeložky silnice I/58 je v územním 
plánu navržena plocha Z47 (15,03 ha). Kvalita zabíraných pozemků je různá, výrazně však 
převažují pozemky třídy ochrany I (50%) a II (49%). 

V územním plánu jsou navrženy plochy k zatravnění. Jedná se o změnu z druhu pozemku 
orná půda na trvalé travní porosty. Celkem se předpokládá změna druhu pozemků u 11,44 ha 
orné půdy, z toho je 4,28 ha odvodněných. Tyto výměry ploch na změnu druhů pozemků 
nejsou započteny do celkového záboru půdy. Navrhované zatravnění bude sloužit především 
jako ochrana zástavby před plachy z polí, funguje jako infiltrační zelené pásy, omezuje půdní 
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erozi a ve svém důsledku má příznivý dopad na udržení ekologické stability krajiny. 
Předpokládá se normální hospodaření na takto získaných trvalých travních porostech, tj. 
pomocí mechanizace. V plochách zatravnění v blízkosti zastavitelné plochy Z1 se 
předpokládá i výsadba stromů – vzrostlé zeleně. 

Plochy potřebné pro založení chybějících částí biokoridorů a biocenter byly vyhodnoceny 
samostatně. Jde vždy o změnu druhu pozemku na lesní pozemky. Pro potřeby ÚSES se 
celkem předpokládá zábor 27,08 ha, všechny pozemky jsou zemědělské, z nich je 19,80 ha 
orné půdy a 7,28 ha trvalých travních porostů. 5,22 ha zemědělských pozemků je odvodněno. 

V územním plánu je navržen rovněž zábor pozemků určených k plnění funkce lesa, a to 
pro výstavbu ČOV (0,01 ha) a pro realizaci přeložky silnice I/58 v úzkém pruhu v západní 
části obce a na severovýchodě u hranic obce s Ostravou (0,59 ha). 
 
Popis navrhovaných opatření pro předcházení snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 
 
V rozsahu Přílohy 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném 
znění byly nově  identifikovány následující záměry: 
 

Příloha 1 Zákona 
Záměr dle zákona 100/2001 Sb. 

v platném znění 
Záměr dle návrhu ÚP  

Stará Ves nad Ondřejnicí 

Kategorie II, bod 1.1 Trvalé nebo dočasné odlesnění 
plochy od 5 do 25 ha 

V ÚP je navržen zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa, a 
to pro výstavbu ČOV (0,01 ha) a 
pro realizaci přeložky silnice I/58 
v úzkém pruhu v západní části 
obce a na severovýchodě u hranic 
obce s Ostravou (0,59 ha). 

Kategorie II, bod 1.4 Úpravy toků a opatření proti 
povodním významně měnící 
charakter toku a ráz krajiny 

Navrženy protipovodňové úpravy 
na Lubině – ochranná hráz  
v Košatce, prodloužení ochranné 
hráze na bezejmenném 
levobřežním přítoku Lubiny, 
revitalizace úseku toku 
Ondřejnice v km 0,0 – 2,5, 
revitalizace Lubiny v km 0,9 – 4,7 
a realizace dvou spádových 
stupňů na Odře v km 31,3 a 32,4. 
Navržena je rovněž úprava 
vyústní trati Machůvky do 
Ondřejnice, jež spočívá 
v zkapacitnění a přeložce koryta 
v úseku km 0,000 – 0,226. 
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Příloha 1 Zákona 
Záměr dle zákona 100/2001 Sb. 

v platném znění 
Záměr dle návrhu ÚP  

Stará Ves nad Ondřejnicí 

Kategorie II, bod 1.9 Čistírny odpadních vod 
s kapacitou od 10 000 do 100 000 
ekvivalenních obyvatel, 
kanalizace od 5 000 do 50 000 
napojených obyvatel nebo 
průmyslové kanalizace o průměru 
větším než 500 mm 

Navržena je gravitační splašková 
kanalizace v Košatce se 
zakončením na malé ČOV a 
zaústěním do rybníčku v blízkosti 
řeky Odry (dnes cca 330 EO,  
v r. 2020 cca 360 EO). 

Navržena je rovněž gravitační 
splašková kanalizace v části Nový 
Svět s odvodem odpadních vod na 
ČOV v Krmelíně (dnes 25 EO, 
v r. 2020 cca 85 EO) 

Kategorie II, bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a 
přeložky silnic všech tříd a 
místních komunikací I. a II. třídy 
(záměry neuvedené v kategorii I) 

V návrhu ÚP je vymezena 
zastavitelná plocha Z47 pro 
přestavbu silnice I/58 Příbor - 
Ostrava na čtyřpruhou směrově 
dělenou silnici (v úseku cca 6,8 
km) s přeložkou do nové stopy 
v úseku Stará Ves – Ostrava (cca 
7,5 km), rovněž je navržena nová 
místní komunikace na východním 
okraji stavby centra obce do Z1- 
podrobně viz návrh ÚP. 

 
Na záměry řešení dopravní situace v území, tj. navrhovanou přestavbu silnice I/58 Příbor - 
Ostrava na čtyřpruhou směrově dělenou silnici (v úseku cca 6,8 km) s přeložkou do nové 
stopy v úseku Stará Ves – Ostrava (cca 7,5 km) a výstavbu nové místní komunikace na 
východním okraji stavby centra obce do Z1, stejně jako pro záměry úpravy toků a opatření 
proti povodním, tj. protipovodňové úpravy na Lubině – výstavbu ochranné hráze v Košatce, 
prodloužení ochranné hráze na bezejmenném levobřežním přítoku Lubiny, revitalizaci úseku 
toku Ondřejnice v km 0,0 – 2,5, revitalizaci Lubiny v km 0,9 – 4,7 a realizaci dvou spádových 
stupňů na Odře v km 31,3 a 32,4, úpravu vyústní trati Machůvky do Ondřejnice (zkapacitnění 
a přeložce koryta) v úseku km 0,000 – 0,226 bude pro účely zjišťovacího řízení zapotřebí 
předložit Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje oznámení záměrů v rozsahu Přílohy 3 k 
zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 
 
Na trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa pro výstavbu ČOV a pro realizaci 
přeložky silnice I/58 v úzkém pruhu v západní části obce a na severovýchodě u hranic obce 
s Ostravou, výstavbu gravitační splaškové kanalizace v Košatce se zakončením na malé ČOV 
a zaústěním do rybníčku v blízkosti řeky Odry i výstavbu gravitační splašková kanalizace 
v části Nový Svět s odvodem odpadních vod na ČOV v Krmelíně bude zapotřebí předložit 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje oznámení podlimitního záměru v rozsahu 
Přílohy 3a k zákonu 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 
 
Ostatní nově navrhované záměry, tj. místní snížení komunikace III/4808 před vjezdem do 
Košatky nad Odrou od Staré Vsi nad Ondřejnicí (snížení ve stávající trase), zbudování lávky 
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pro pěší přes Ondřejnici, realizace cyklostezky 6135 Košatka – Stará Ves- Brušperk apod. 
jsou z pohledu zákona 100/2001 Sb. nevýznamnými záměry z hlediska změny stávajícího 
stavu a tudíž nepodléhají posouzení dle Přílohy 1 tohoto zákona. Předmětem posouzení není 
rovněž osa územní rezervy D517 pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních 
závazků – výhledová vodní cesta Dunaj – Odra – Labe. 
 
Pro záměry specifikováné v tomto dodatku platí dodržování podmínek uvedených v textové 
části Vyhodnocení vlivu návrhu Územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí – kap. 7 Popis 
navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí. 
 
Následně lze všechny výše uvedené záměry považovat za ekologicky přijatelné a 
doporučit je k realizaci v navrhované lokalitě. 
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. Petr Tovaryš 
(OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů 
stavby, činnosti nebo technologie na životní postředí. Č.j.:914/139/OPVŽP/95) 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě, prosinec 2011 
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