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Úvod
Všeobecné údaje
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (dále jen vyhodnocení)
IV. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV
je vypracováno ve smyslu zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu dle přílohy
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Požadavek na zpracování vyhodnocení vychází ze stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí
a zemědělství, č.j.: KÚOK 1326/2018 ze dne 9. 1. 2018. Požadavky na vyhodnocení jsou v uvedeném stanovisku specifikovány
následovně:
"Změnu územního plánu Prostějov" je nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí. Nedílnou
součástí řešení "změny územního plánu Prostějov" v dalším stupni územně plánovací dokumentace bude:
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, zpracované na základě § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu přílohy stavebního zákona, autorizovanou osobou v souladu s § 10i
odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí a na veřejné
zdraví. Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na:
 Posouzení vlivů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění hydrologických poměrů.
 Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi.
 Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.
 Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením
výroku, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem
souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit.
Tyto požadavky jsou v tomto vyhodnocení respektovány.
Zpracování vyhodnocení proběhlo v dubnu až květnu 2018.
Východiska vyhodnocení
Základním podkladem pro zpracování vyhodnocení jsou informace předané zpracovatelem předmětné IV. změny územního plánu
Prostějov (knesl kynčl architekti s.r.o.). Další údaje jsou získány vlastním průzkumem dotčeného území, rešerše informací
z veřejných zdrojů a archívu zpracovatele vyhodnocení.
Zpracovateli vyhodnocení byly poskytnuty následující podklady:
 IV. změna územního plánu Prostějov. Výrok a odůvodnění - textová a grafická část. knesl kynčl architekti s.r.o., květen 2018.
Vymezení řešeného území a dotčeného území
Řešeným územím je území celého města Prostějov, s příslušnými přesahy do území sousedních obcí (pokud do nich zasahuje tzv.
dotčené území - viz níže).
Dotčeným územím se ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, rozumí území
"jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru". Dotčené území zahrnuje vymezené
území řešené změnou IV. změnou ÚP a jeho okolí v rozsahu příslušných identifikovaných vlivů.
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1.
(STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM)
1.1.

Důvod pro pořízení změny územního plánu

IV. změna územního plánu Prostějov řeší především úpravu vymezení a využití rozvojových ploch č. 0759 a 0760 v sousedství
stávajícího vojenského areálu Leteckých kasáren Prostějov. Cílem změny je vytvořit vhodné podmínky pro rozšíření perspektivního
vojenského areálu, tj. zajistit ve vazbě na připravovaný rozvoj uvnitř vojenského areálu území pro možnou realizaci kapacitního
parkoviště na okraji areálu pro vozidla zaměstnanců. Přitom je zároveň potřeba zachovat vhodný koridor pro možnou budoucí
obsluhu uvažované strategické zóny, která je v ÚP vymezena jako územní rezerva.
1.2.

Obsah změny územního plánu

Dotčené území se nachází v lokalitě u ulice Letecké jižně od stávající elektrické stanice 110/22 kV a severozápadně od areálu
Leteckých kasáren (tedy ze dvou stran navazuje na zastavěné území). Lokalizace IV. změny ÚP je zřejmá z následujícího obrázku.
Obr.: Výkres širších vztahů
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Území je v dosud platném ÚP vymezeno jako zastavitelné plochy smíšené výrobní (č. 0759) a dopravní infrastruktury (č. 0760).
Stávající řešení ÚP je zřejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Hlavní výkres územního plánu Prostějov - stávající stav

Řešení změny počítá s využitím těchto ploch pro plochy specifické a plochy dopravní infrastruktury. Řešením změny se tedy nemění
celkový rozsah zastavitelných ploch. V souvislosti s úpravou plochy dopravní infrastruktury dochází také ke změně tras koridorů
územních rezerv pro dopravní infrastrukturu a souběžných tras cyklistických komunikací a alejí a stromořadí.
Původní plocha smíšená výrobní č. 0759 byla vymezena pro doplnění a scelení prostějovské průmyslové zóny ležící východně od
dálnice D46. Nová plocha specifická je pak určena pro doplnění stávajícího rozsáhlého vojenského areálu Leteckých kasáren.
Jevy, dotčené IV. změnou územního plánu Prostějov, jsou zřejmé z následujícího obrázku.

FileName:
SaveDate:

UP_IV_Prostejov_SEA(1) (2).docx
11.05.2018 14:18:00

Zakázka/Dokument: 0718-18/D01
Vydání: 01

Strana: 7 z 35

IV. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obr.: Předmět IV. změny územního plánu Prostějov

Dle stávajícího platného ÚP má plocha č. 0759 (smíšená výrobní) výměru 1,36 ha, plocha č. 0760 (dopravní infrastruktura) výměru
0,32 ha. Celková výměra obou ploch činí 1,68 ha.
Po IV. změně ÚP bude mít plocha č. 0759 (specifická) výměru 1,46 ha, plocha č. 0760 (dopravní infrastruktura) výměru 0,22 ha.
Celková výměra obou ploch činí 1,68 ha, nedochází tedy ke změně celkové výměry zastavitelných ploch.
Řešení ÚP po IV. změně ÚP je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obr.: Hlavní výkres územního plánu Prostějov - po IV. změně ÚP

Jak vyplývá z uvedených údajů, navržená změna má lokální význam a nevyvolává na úrovni územního plánu žádné zvýšené nároky
na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů dopravní a technické infrastruktury, na širší krajinné vztahy ani na další
návaznosti na okolní katastry.
1.3.

Vztah k jiným koncepcím

Předmětná IV. změna územního plánu Prostějov, jakožto územně-plánovací dokumentace, má vztah zejména k politice územního
rozvoje, k nadřazené územně-plánovací dokumentaci a dále obecně s cíli a úkoly územního plánování. Další relevantní vztah je ke
strategickým dokumentům, významných z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Vyhodnocení vztahu k těmto koncepcím je předmětem kapitoly 2. (ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI), strana 10 tohoto
vyhodnocení.
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2.
(ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI)
2.1.

Vyhodnocení vztahu k politice územního rozvoje

Vláda České republiky schválila dne 20. 7. 2009 Politiku územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR). Její Aktualizaci č. 1
schválila vláda České republiky dne 15. 4. 2015. IV. změny ÚP Prostějov se týkají následující součásti PÚR ČR:
 republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje;
 respektování podmínek a kritérií vyplývajících z polohy města na rozvojové ose OS 10.
IV. změna ÚP Prostějov nezahrnuje žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či záměry stanovenými a vymezenými
v PÚR ČR. Řešení IV. změny ÚP navazuje na koncepci dosud platného územního plánu a naplňuje republikové priority obsažené
v bodě 2.2 PÚR ČR. Pro řešení IV. změny ÚP nevyplývá žádný požadavek, týkající se vymezení rozvojové osy OS 10. Území
řešené IV. změnou ÚP neleží v žádné specifické oblasti, vymezené politikou územního rozvoje.
2.2.

Vyhodnocení vztahu k zásadám územního rozvoje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje vydalo dne 24. 4. 2017 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZÚR OLK), které
nabyly účinnosti dne 19. 5. 2017. IV. změny ÚP se mohou týkat následující součásti ZÚR OLK:
 krajské priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje;
 požadavky na ochranu hodnot území;
 respektování podmínek vyplývajících z polohy v rozvojové oblasti RO 7 Prostějov.
Řešení IV. změny ÚP neovlivňuje priority, které jsou součástí ZÚR OLK. Lze konstatovat, že řešení IV. změny naplňuje priority
územního plánování Olomouckého kraje, naplňuje požadavky na ochranu hodnot území a respektuje požadavky a úkoly vztahující
se k rozvojové oblasti RO 7 Prostějov.
2.3.

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Hlavním cílem IV. změny ÚP, resp. územního plánování jako takového, je harmonický rozvoj území. Cestou k dosažení tohoto cíle je
vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturněhistorických hodnot.
2.3.1. Soulad s cíli územního plánování
IV. změna územního plánu Prostějov je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to
zejména v těchto ohledech:
 Řešení IV. změny ÚP Prostějov navazuje na koncepci ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP Prostějov a vytváří
předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.
Vyhodnocení environmentálního pilíře je dále předmětem tohoto vyhodnocení.
 Řešení IV. změny navazuje na koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP Prostějov, které pouze lokálně mírně
upravuje. V platnosti tak zůstávají základní principy, které dosud platný ÚP Prostějov sleduje (vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití a stanovení jejich podmínek, stanovení podmínek prostorového uspořádání sídla, nastavení základních vztahů
mezi soukromými a veřejnými zájmy, nastavení rozvoje města jako součásti systému osídlení, apod.). V dotčeném území ležícím
východně od dálnice D46 se jedná o jeho principiální určení pro neobytné využití v návaznosti na průmyslovou zónu a vojenský
areál.
 Řešení IV. změny navazuje na koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP Prostějov, které pouze lokálně mírně
upravuje. V dosud platném ÚP Prostějov je území vymezeno jako zastavitelné plochy a IV. změna toto řešení zachovává, pouze
upravuje vymezení a funkční využití ploch, a to s ohledem na aktuální záměry a potenciál rozvoje území (zjednodušeně řečeno FileName:
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území dříve určené pro podnikatelské aktivity je nově vymezeno pro obranu státu). IV. změna ÚP nevymezuje nové zastavitelné
plochy nad rámec již vymezených zastavitelných ploch v ÚP Prostějov a vytváří tak vhodné podmínky pro ochranu
nezastavěného území.
 Řešení IV. změny ÚP Prostějov se týká především již dříve vymezených zastavitelných ploch. Cyklistické komunikace či
stromořadí, které jsou také součástí řešení, je možné umisťovat i v nezastavěném území, IV. změna tedy respektuje požadavek
stavebního zákona.
2.3.2. Soulad s úkoly územního plánování
IV. změna územního plánu Prostějov je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to
zejména v těchto ohledech:
 Řešení IV. změny navazuje na koncepce ochrany a rozvoje území v dosud platném ÚP Prostějov, které pouze lokálně mírně
upravuje při respektování jím stanovených principů. Je tak v souladu s výše uvedenými úkoly územního plánování.
 Pro IV. změnu je zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (neboť si ho dotčený orgán posuzování vlivů na životní
prostředí ve svém stanovisku vyžádal) a následně také vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
2.4.

Vyhodnocení souladu s cíli (prioritami) dalších strategických dokumentů

Cílem této kapitoly je zejména identifikace relevantních strategických dokumentů významných z hlediska životního prostředí mající
vazbu k hodnocenému území. Vybrané dokumenty lze rozlišit dle rozsahu jejich územního působení na dokumenty na úrovni
národních a regionálních koncepcí a plánů a dokumenty na úrovni lokálních koncepcí vztahující se přímo k řešenému území.
Národní úroveň:


















Strategie udržitelného rozvoje ČR
Strategie regionálního rozvoje ČR
Zásady urbánní politiky ČR
Dopravní politika České republiky
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR
Státní politika životního prostředí ČR
Národní rozvojový plán ČR 2007 - 2013 a pro navazující období 2014 - 2020
Program rozvoje venkova ČR
Akční plán ČR pro zdraví a životní prostředí - NEHAP
Dlouhodobý program Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21)
Místní agenda 21
Národní program snižování emisí České republiky
Plán odpadového hospodářství České republiky
Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství České republiky pro období od vstupu do Evropské unie
Plán hlavních povodí ČR
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 až 2025

Regionální úroveň:
 Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje
 Program ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomoucký kraj: III. aktualizace
Lze konstatovat soulad cílů předkládané IV. změny územního plánu Prostějov s uvedenými strategickými dokumenty.
Nelze vyloučit ani přítomnost dalších koncepcí resp. programů různých subjektů. Vlivy realizace všech koncepcí budou vzájemně
interferovat, v řadě případů lze očekávat, že koncepce se budou překrývat, resp. budou využívat společné finanční zdroje. Při
vhodném návrhu aktivit, odpovídajícím posouzení vlivů na životní prostředí a realizaci odpovídajících opatření, nelze očekávat
významné riziko kumulace negativních vlivů.
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 až 2025, kterou je možno považovat za klíčový strategický
dokument v oblasti ochrany přírody, stanovuje následující priority:
Priorita 1 - Společnost uznávající hodnotu přírodních zdrojů. Tato oblast je zaměřena především na začlenění ochrany biodiverzity
do veřejného i soukromého sektoru, dále na zvýšení povědomí o jejím významu v celospolečenském kontextu, na problematiku
ochrany biodiverzity v rámci cestovního ruchu a také na zajištění adekvátní finanční podpory.
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Priorita 2 - Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů. Tato oblast je zaměřena na dostatečné zajištění
ochrany vybraných složek biodiverzity na všech jejích úrovních (i formou jejího udržitelného využívání) a dále na podporu přírodních
procesů ve volné krajině a sídlech.
Priorita 3 - Šetrné využívání přírodních zdrojů. Tato oblast je zaměřena zejména na zlepšení postupů v oblasti hospodaření
a využívání složek biodiverzity a přírodních zdrojů ve vybraných ekosystémech.
Priorita 4 - Zajištění aktuálních a relevantních informací. Tato oblast je zaměřena na zajištění relevantních informací v oblasti
poznání, sledování a výzkumu biodiverzity, stanovení postupu pro národní hodnocení ekosystémových služeb a definici priorit
v zapojení ČR v mezinárodní ochraně biodiverzity.
Vztah IV. změny územního plánu Prostějov k jednotlivým prioritám strategie je následující:
Priorita 1:

Lokalizace IV. změny územního plánu Prostějov zohledňuje požadavky ochrany biodiverzity a přírodních
zdrojů. Je umístěna mimo prvky zvláštní ochrany přírody a krajiny a minimálně se dotýká prvků obecné
ochrany přírody a krajiny.

Priorita 2:

IV. změna územního plánu Prostějov je lokalizována v prostoru, kde dominují antropogenně podmíněné
a přetvořené biotopy, nemá tedy významný potenciál negativního ovlivnění přírodních procesů ve volné
krajině a sídlech. Součástí předpokládané funkční náplně předmětných ploch (parkoviště, komunikace)
budou i vegetační úpravy, s potenciálem posílení biodiverzity dotčeného území.

Priorita 3:

IV. změna územního plánu Prostějov je lokalizována na ploše zemědělského půdního fondu, dle
stávajícího územního plánu však určeného k zastavění. Zábor zemědělské půdy nad rámec stávajícího
územního plánu je tak vyloučen. Z hlediska biodiverzity jde o odpovídající řešení.

Priorita 4:

IV. změna územního plánu Prostějov má k této prioritě spíše volný vztah, informace a výzkum jsou
prováděny na vyšších úrovních než dílčích plochách územního plánu.
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3.
(ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE)
3.1.

Údaje o současném stavu životního prostředí

3.1.1. Příroda a krajina, krajinný ráz
Biogeografické poměry
Z hlediska biogeografického členění hodnocené území leží v Prostějovském bioregionu (1.11). Bioregion leží ve střední části střední
Moravy v Hornomoravském úvalu a zabírá geomorfologický celek Vyškovská brána a podcelek Prostějovská pahorkatina. Je
výrazně protažen v severojižním směru a má plochu 691 km2.
Reliéf bioregionu je tvořen sprašovou pahorkatinou s rozsáhlými plošinami, celkově jen mírně ukloněnou od západu k východu.
Pahorkatina je členěna několika různě širokými nivami větších potoků, stékajících z Drahanské vrchoviny (Šumice-Blata, HloučelaValová, Brodečka, Haná). Skalní tvary v bioregionu jsou plošně velmi omezené a jsou vázány na lomy v kulmských sedimentech
a vápencích. Celkově má území bioregionu charakter ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30-70 m, na severu a východě
směrem k nivě Moravy přechází až do rovin s výškovou členitostí do 30 m. Naopak směrem k Z k úpatí Drahanské vrchoviny
členitost roste až na maximálních 100 m, a reliéf tak má v této části charakter členité pahorkatiny. Nejnižším bodem je okraj nivy
Moravy u Kojetína s kótou 194 m, nejvyšší body se nacházejí na zvednutém úpatí Drahanské vrchoviny na svahu kopce Vojenská
s kótou asi 350 m. Typická nadmořská výška bioregionu je 220 - 280 m.
Typickou část bioregionu představuje sprašová pahorkatina na dně úvalu. V potenciálně přirozené vegetaci převažují dubohabrové
háje s malými ostrovy teplomilných doubrav. Vyskytuje se téměř výhradně 2. bukovo-dubový vegetační stupeň.
Bioregion má přechodný charakter, daným polohou na rozhraní hercynské, panonské a západokarpatské podprovincie. Vzhledem
k tomu, že leží ve staré sídelní oblasti, je tento ráz značně setřen dlouhodobým, prakticky úplným odlesněním. Dnešní biota je tak
silně ochuzená a chybí jí většina význačnějších diferenciálních prvků.
V současnosti zcela dominuje orná půda, zachovány jsou fragmenty vlhkých luk a travnatých lad; lesy se omezují pouze na drobné
fragmenty, převážně je tvoří akátiny, jehličnaté a topolové lesíky.
Bioregion leží v termofytiku a zabírá západní část fytogeografického okresu 21. Haná, a to západní část fytogeografického
podokresu 21a. Hanácká pahorkatina (mimo nejzápadnější okraj) a vyšší terasy západně od nivy Moravy, které náležejí
fytogeografickému podokresu 21b. Hornomoravský úval. Do jihozápadního cípu bioregionu zasahuje malým územím
i fytogeografický podokres 20b. Hustopečská pahorkatina.
Vegetační stupně (Skalický): (planární až) kolinní.
Potenciální vegetaci bioregionu představují zejména dubohabřiny (pravděpodobně hercynské), místy na svazích vystřídány méně
náročnými typy teplomilných doubrav.
V nivách kolem vodních toků lze předpokládat lužní porosty, ojediněle na místech s usazeninami humolitů i bažinné olšiny. Primární
bezlesí zřejmě chybělo.
Zbytky polopřirozené náhradní vegetace se omezují jen na drobné fragmenty (Cirsio-Brachypodion pinnati, na kulmu KoelerioPhleion phleoidis, v lemech svazu Geranion sanguinei a křovinách Berberidion). V extrémnějších místech ještě vyznívá Prunion
spinosae. Na vlhkých loukách (v minulosti) byly přítomny asociace svazů Calthion palustris, Molinion caeruleae, v minulosti snad
i Caricion davallianae. Flóra je spíše jednotvárná, rozmanitější pouze na západním okraji ve zbytcích přirozené vegetace. Projevují
se v ní vlivy teplomilné panonské flóry (se zastoupením řady mezních prvků, některé na absolutním okraji areálu), v úvalech
a terénních depresích bývalo v minulosti významné zastoupení typické slatinné vegetace. Dnes převažuje kulturní step s převažující
běžnou florou a faunou, s výraznějšími východními vlivy. Na malých zbytcích xerotermních lokalit vyznívá flora a fauna panonské
podprovincie. Toky Romže a Valová patřily původně lipanovému až parmovému pásmu, jejich biota je však dnes decimována.
Ostatní toky náležely do pstruhového pásma, jsou však znečištěny a jejich biota je zásadně změněna. Stojaté vody jsou ojedinělé
a nevýznamné, s typickou faunou nížin.
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Zvláště chráněná území
V dotčeném území IV. změny ÚP ani v širším přilehlém okolí se nevyskytuje žádné z kategorie zvláště chráněných území dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka
Vinohrádky, ležící cca 5,0 km západně, tedy zcela mimo dotčené území.
Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie.
Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Území soustavy Natura 2000
sestává z ptačích oblastí - PO (v anglickém originále: Special Protection Areas - SPA) a evropsky významných lokalit - EVL
(v anglickém originále Sites of Community Importace - SCI).
V dotčeném území IV. změny ÚP ani v širším přilehlém okolí se nevyskytuje žádné z území soustavy Natura 2000. Nejblížším
územím soustavy Natura 2000 je EVL (CZ0712186) Hrdibořické rybníky, ležící cca 7,1 km východně.
Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické stability definován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Vymezení prvků ÚSES je převzato z platného územního
plánu obce.
V dotčeném území IV. změny ÚP ani v přilehlém okolí, nejsou skladebné části ÚSES vymezeny. V rámci města Prostějova nejblíže
prochází dle ÚP Prostějov lokální biokoridor vymezený na říčce Valové (LBK3) s lokálním biocentrem (LBC 8) vzdálené cca 2,1 km
severovýchodně. Nejbližším skladebnými prvky ÚSES mimo správní obvod města Prostějova, jsou dle ÚP Bedihošť lokální
biokoridor (LBK 2) a biocentrum (LBC 3), vymezené při západní hranici k.ú. Bedihošť, vzdálené cca 1,7 km jihovýchodně.
Významné krajinné prvky
V zákoně (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného
zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k jejich
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo
takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny
lesní porosty a vodní toky.
V dotčeném území IV. změny ÚP, ani v přilehlém okolí nejsou vymezeny registrované VKP ani VKP ze zákona. V širším okolí tvoří
VKP ze zákona niva s tokem Valové a tok Malého potůčku.
Současný stav krajiny, krajinný ráz
Území IV. změny ÚP je součástí jižního okraje města Prostějova, které leží v tzv. staré kulturní oblasti, prakticky nepřetržitě osídlené
od pravěku. Z krajinně-typologického hlediska se jedná o pravěkou sídelní krajinu západního okraje Hornomoravského úvalu, při
rozhraní polní krajiny a krajiny urbanizované. K trvalému odlesnění zde došlo již před obdobím středověku, převážně již v neolitu.
Jihovýchodní část města Prostějova má výrazně průmyslový charakter a je zřetelně oddělena linií průtahu dálnice D46, vedené na
náspu a severněji pak estakádou. Tato část města tvoří především průmyslová zástavba (zejména rozsáhlý areál Hanáckých
železáren Prostějov, a.s.), jejíž součástí je i území leteckých kasáren a vojenského letiště jižněji. Struktura zástavby je areálová,
z liniových staveb tudy prochází železniční trať Prostějov - Nezamyslice, včetně na ni napojených vleček do průmyslových areálů.
Dominantami v širším území jsou věžové stavby komínů (např. v rámci areálu fy DT - Výhybkárna a strojírna a.s.). Obytná zástavba
se zde prakticky nevyskytuje. Zeleň se v hodnoceném území omezuje na výsadby alejí podél ulice Letecké, dálnice D46, v jeho okolí
pak na výsadby nebo nálety dřevin uvnitř průmyslových areálů a podél železniční trati či vodoteče Malého potůčku. Do průmyslové
zástavby okraje města od jihu proniká zemědělské krajina, tvořená scelenými bloky orné půdy.
Samotné území IV. změny ÚP tvoří polní enkláva mezi dálnicí D46, rozvodnou a areálem leteckých kasáren. Krajinný ráz území
určuje kontakt jihovýchodního okraje města se zemědělskou odlesněnou krajinou, jež město obklopuje. Území má tak charakter
průmyslově-zemědělské krajiny při jižním okraji města Prostějova.
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Biodiverzita
Z pohledu biodiverzity v území IV. změny ÚP a jeho přilehlém okolí zcela dominují antropogenně podmíněné až přetvořené biotopy
(orná půda, urbanizované území reprezentované průmyslovou zástavbou a mezi ní pak volnými antropogenními plochami).
V zájmovém území se trvalé vegetační formace omezují pouze na oboustrannou alej podél ulice Letecké. Dřeviny a plochy trávníků
jsou také přítomny v rámci přilehlého areálu leteckých kasáren. V okolí území IV. změny ÚP jsou zastoupeny výsadby dřevin podél
některých komunikací, v rámci blízkých průmyslových areálů a podél železniční trati Prostějov - Nezamyslice také nálety dřevin
a ruderalizovaná bylinná lada. Drobné remízky se nachází při severním okraji areálu letiště a v rámci něj pak rozsáhlé travnaté
plochy. Břehové doprovodné porosty jsou vyvinuty podél Malého potůčku, vymezující severní hranici letiště. Vesměs se jedná
o antropogenně podmíněné biotopy typu X. Přírodě blízké biotopy se v hodnoceném území ani jeho okolí nevyskytují, a v druhové
skladbě, jinak silně ochuzené, jsou významněji zastoupeni zástupci ruderálů a neofytů.
3.1.2. Voda
Z regionálně-hydrologického hlediska spadá řešené území do hlavního povodí České republiky - povodí Dunaje 4-00-00 (úmoří
Černého moře). Dle podrobnějšího správního členění patří do dílčího povodí Moravy a náleží do povodí 3. řádu 4-12-01.
Území zasahuje do následujících dílčích povodí:
 4-12-01-0680 Malý potůček
V dotčeném území IV. změny ÚP není vymezen žádný z útvarů povrchových vod tekoucích. Severně až východně prochází útvar
Valová po ústí do toku Morava (ID útvaru 40659000). Charakter vodního útvaru je označen jako přirozený, chemický stav je
hodnocen jako dobrý, stav ekologický je pak hodnocen jako poškozený.
Území IV. změny ÚP leží mimo záplavová území. V blízkém okolí je vyhlášeno záplavové území Q100 vodního toku Valové.
Území IV. změny ÚP leží ve zranitelné oblasti dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu.
Podle hydrogeologické rajonizace se v dotčeném území vyskytují:
 hydrogeologický rajón č. 1624 Kvartér Valové, Romže a Hané, útvar podzemních vod 22202 Hornomoravský úval.
Tyto útvary náleží k rajónům základní vrstvy, vymezené kvarterními sedimenty (spraše a sprašové hlíny) pokryvných útvarů
a postvariských magmatitů Českého masivu.
V území IV. změny ÚP nejsou vymezena pásma hygienické ochrany v zásobování obyvatelstva pitnou vodou, území není součástí
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) povrchových nebo podzemních vod.
3.1.3. Zemědělský půdní fond
Hlavním půdním typem v území jsou černozemě. Půdotvorným substrátem jsou spraše či spraše na slínech.
V rámci BPEJ 3.01.00 se jedná se o půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně
hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité. Jedná se o půdy hluboké, v teplém, mírně vlhkém
klimatickém regionu, vysoce produkční.
V rámci BPEJ 3.03.00 se jedná o půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo
propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité. V prostoru stávající (převážně průmyslové) zástavby jsou tyto
půdy antropogenně přetvořeny. Jedná se o půdy hluboké půdy hluboké, v teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu, vysoce
produkční se stabilizovanými výnosy.
Půdy jsou řazeny do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. V případě BPEJ 3.01.00 (blok orné půdy od ulice Letecké dále
na západ) je bodová výnosnost této půdy na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 96 (vysoce produkční půdy), v rámci BPEJ
3.03.00 (zahrnuje území vč. průmyslové zástavby od ulice Letecké dále na východ) je bodová výnosnost této půdy na stupnici od 6
do 100 vyjádřena hodnotou 100 (vysoce produkční půdy se stabilizovanými výnosy).
V řešeném území nejsou evidovány významné krajinné prvky v zemědělské krajině (registr půdy LPIS).
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3.1.4. Hluk
Plochy IV. změny územního plánu Prostějov se nachází v klidovém prostoru, mimo významné zdroje hluku stacionárního
i dopravního charakteru.
Dominantním zdrojem hluku v území je dálnice D46, procházející ve vzdálenosti větší než cca 400 metrů severozápadně prostoru
změny. Hlukové vlivy dálnice se v této vzdálenosti prakticky neprojevují. Ul. Letecká, procházející bezprostředně podél ploch
IV. změny, není významným zdrojem hluku. Jde o místní komunikaci, obsluhující uzavřený areál, s nízkou intenzitou dopravy.
V dotčeném území se nevyskytuje žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb. Nejbližší chráněný
venkovní prostor se nachází ve vzdálenosti větší než cca 400 severozápadně prostoru změny, na opačné straně dálnice D46, tedy
zcela mimo možný dosah potenciálních hlukových vlivů.
3.1.5. Ovzduší a klima
Aktuální pětileté průměrné koncentrace základních škodlivin dle ČHMÚ (2012-2016) a jejich porovnání s limity jsou zřejmé
z následujících obrázků.
Obr.: NO2 - rok (imisní limit: 40 μg/m3)

Obr.: PM10 - rok (imisní limit: 40 μg/m3)

Obr.: PM10 (36. hodnota) - 24h (imisní limit: 50 μg/m3)

Obr.: PM2,5 - rok (imisní limit: 25 μg/m3)
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Obr.: Benzen - rok (imisní limit: 5 μg/m3)

Obr.: Benzo(a)pyren - rok (imisní limit: 1 ng/m3)

Jak vyplývá z uvedených údajů, pozaďová imisní situace není zcela vyhovující, a to pro ukazatele průměrných denních koncentrací
PM10 a průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (BaP). V ostatních ukazatelích jsou limity spolehlivě dodrženy.
3.1.6. Veřejné zdraví, faktory pohody
Dotčené území se nachází mimo obytné prostory. Je tvořeno zejména zemědělskou půdou, výrobními areály, vojenským areálem
a plochami technické infrastruktury. Z tohoto hlediska je tedy umístěno optimálně. Problematika veřejného zdraví je tedy v tomto
případě řešena vhodným zónováním území na koncepční úrovni a z tohoto hlediska je vyhovující. Ve městě Prostějově jsou tak
vytvořeny, udržovány a rozvíjeny předpoklady pro zdravé a pohodové bydlení.
3.1.7. Ostatní
Dotčené území se nachází při ul. Letecké, která je místní komunikací, obsluhující zejména navazující vojenský areál. Zde je
uzavřena slepě vstupní branou do areálu. Ul. Letecká umožňuje přímou vazbu na hlavní komunikační síť (dálnici D46), a to bez
průjezdu obytnými oblastmi. To je v tomto případě výhodou.
Dále nejsou zjištěny žádné významné charakteristiky životního prostředí, které by bylo nutno zohlednit.
3.2.

Pravděpodobný vývoj životního prostředí v území bez provedení koncepce

Bez provedení koncepce, tj. IV. změny územního plánu Prostějov, by se vývoj města řídil aktuálně platným územním plánem. Ten
vychází z principiálně obdobných východisek, neumožní však reagovat na aktuální trendy a požadavky zejména pokud jde o potřeby
rozvoje vojenského areálu.
Dotčené území vykazuje vyhovující stav životního prostředí, odpovídající charakteru prostoru. Z širšího hlediska nevykazuje životní
prostředí města v některých dílčích složkách optimální stav (ovzduší, ekologická stabilita). Tento stav by bez provedení koncepce
(s ohledem na rozsah a předmět změny ÚP), ovšem zůstal zachován. Řešen je na koncepční úrovni.
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4.
(CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH,
KTERÉ BY MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY)
V této kapitole je proveden referenční výčet charakteristik životního prostředí, které by mohly být uplatněním IV. změny územního
plánu Prostějov potenciálně významně ovlivněny. Tyto charakteristiky vycházejí z věcného charakteru funkčního určení
posuzovaných ploch (kapitola 1 tohoto vyhodnocení), z relevantních cílů národních strategických dokumentů (kapitola 2 tohoto
vyhodnocení), stavu životního prostředí v dotčeném území (kapitola 3 tohoto vyhodnocení) a také z požadavků příslušného úřadu, tj.
KÚ Olomouckého kraje, na zpracování vyhodnocení (Úvod tohoto vyhodnocení).
S ohledem na zjištěné skutečnosti jsou pro popis stavu životního prostředí a jeho vývoje zvoleny následující referenční složky
životního prostředí a veřejného zdraví, relevantní vůči posuzované IV. změně územního plánu Prostějov:








Příroda a krajina, krajinný ráz
Voda
Zemědělský půdní fond
Hluk
Ovzduší a klima
Veřejné zdraví, faktory pohody
Ostatní (kulturní dědictví, infrastruktura, jiné)
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5.
(SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE
K OBLASTEM SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

5.1.

Problémy dílčích složek životního prostředí

5.1.1. Příroda a krajina, krajinný ráz
Město Prostějov leží při západním okraji Hornomoravského úvalu a je součástí úrodné, zemědělské krajiny Hané. Určujícími faktory
v širším okolí města bylo a je intenzivní zemědělské obhospodařování. Výrazně se na tvářnosti zdejší urbanizované krajiny podílí
průmysl, zejména v rámci východní části města. Jižní předpolí města je prakticky zcela odlesněné a převažují polní kultury. V krajině
tak dominuje monofunkční, velkoplošné využití. Krajinný ráz, k městu přiléhající zemědělské krajiny, je celkově narušený
zemědělskou intenzifikací, a převažujícím velkovýrobním charakterem, daným rozsáhlými scelenými bloky orné půdy s velmi nízkým
zastoupením krajinné zeleně, odráží převážně narušené harmonické měřítko a vztahy v krajině. V prostoru otevřené polní krajiny
jižního předpolí města se dále vizuálně uplatňuje kumulace vedení vysokého napětí zaústěných do trafostanice Prostějov, stejně
jako vizuální průnik jihovýchodní okraje zástavby města, kde zcela dominuje zástavba průmyslových areálů s četnými výškovými
stavbami komínů. Výraznou linii pak v území vytváří dálnice D46.
Dotčené území IV. změny ÚP, zahrnující okraj převážně průmyslové zástavby a k němu od jihu přiléhající otevřenou zemědělskou
krajinu, stejně jako širší oblast intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny Hané, se vyznačuje vesměs nízkou ekologickou
stabilitou. Tomu odpovídá velmi nízké zastoupení trvalých vegetačních formací a biotopů s vyšší biologickou hodnotou, které se tak
omezují jen na nečetnou krajinnou zeleň v podobě větrolamů, pásů či skupinek dřevin, v urbanizovaných prostorech pak v podobě
alejí (ulice Letecká) a výsadeb dřevin, v širším okolí také jako nálety na antropogenních ladech. Mimo území IV. změny ÚP jsou to
především břehové doprovodné porostů podél vodotečí (dobře vyvinuté podél Hloučely, od severu obtékající město, mající místy až
povahu lužních lesíků), v blízkosti řešeného území je to drobná vodoteč Malý potůček podél severní hranice areálu letiště. Územní
plán sice vymezil skladebné části ÚSES (z pohledu IV. změny ÚP jsou vymezeny mimo její dotčené území), převážná většina z nich
je ovšem nefunkční, nebo vymezená jako chybějící na orné půdě. ÚSES podél Hloučely je relativně funkční, zahrnující místy dobře
vyvinuté břehové doprovodné porosty.
Z pohledu biologické rozmanitosti v hodnoceném území tedy zcela převažují antropogenní biotopy, místy s výraznější mírou
ruderalizace a vnosu stanovištně nepůvodních druhů (neofytů). Přírodní či přírodě blízké biotopy se zde nevyskytují. Obecně je tak
možno hodnotit úroveň biodiverzity (nejen) v zájmovém území jako nízkou.
5.1.2. Voda
Přímo v území dotčeném IV. změnou ÚP se vodní toky nevyskytují. Toky v okolí (Valová) patří k tokům přirozeným. Ekologický
stav/potenciál vymezeného vodního útvaru Valová po ústí do toku Morava je hodnocen jako poškozený, chemický stav potom jako
dobrý.
Stav většiny drobných toků není dlouhodobě funkčně optimální a odráží necitlivé vodohospodářské úpravy v minulosti. Rovněž
v přilehlé zemědělské krajině je zastoupení vodních ploch velmi nízké.
5.1.3. Zemědělský půdní fond
V území dotčeném IV. změnou ÚP (č. 759 ploch jsou zastoupeny půdy chráněné jako zemědělský půdní fond, a to v I. třídě ochrany
(BPEJ 3.01.00).
Otevřená polní krajina v jižním předpolí města trpí větrnou erozí, problémem jsou také zábory půd v I. třídě ochrany, zejména
průmyslovými areály.
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5.1.4. Hluk
V oblasti veřejného zdraví, resp. souvisejících faktorů pohody, nejsou identifikovány významné problémy v kvalitě prostředí, které by
bylo nutno řešit na územně plánovací úrovni. Hluková situace dotčeného území je vyhovující, resp. není, s ohledem na nepřítomnost
chráněného prostoru, hodnocena vůči požadavkům nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, v platném znění.
5.1.5. Ovzduší a klima
Pozaďová imisní situace v řešeném, resp. dotčeném, území není zcela vyhovující, a to pro ukazatele průměrných denních
koncentrací PM10 a průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu (BaP). V ostatních ukazatelích jsou limity spolehlivě dodrženy.
Průměrné denní koncentrace PM10 jsou do značné míry dány meteorologickými resp. rozptylovými podmínkami dotčeného území.
Zdrojem PM10 jsou zejména domácnosti (lokální topeniště) a doprava, částečně též zemědělská činnost. Limit je překračován na
významném území ČR (v roce 2015 celkem 23,4 % monitorovacích stanic.
Obr.: Pole 36. nejvyšší denní průměrné koncentrace PM10 (rok 2015)

Zdroj: Zpráva o kvalitě ovzduší ČR za rok 2015. MŽP, 2016

Zdrojem BaP jsou potom zejména lokální topeniště (zejména spalování dřeva resp. organických látek) a doprava, z průmyslu potom
např. koksárenství. Limit je překračován na významném území ČR (v roce 2015 celkem 62 % monitorovacích stanic).
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Obr.: Pole průměrné roční koncentrace BaP (rok 2015)

Zdroj: Zpráva o kvalitě ovzduší ČR za rok 2015. MŽP, 2016

Ukazatele kvality ovzduší (s překročenými limity) se tedy nevymykají celkové situaci na území ČR a nejsou dány bezprostředně
lokálními zdroji.
5.1.6. Veřejné zdraví, faktory pohody
V oblasti veřejného zdraví, resp. souvisejících faktorů pohody, nejsou identifikovány významné problémy v kvalitě prostředí, které by
bylo nutno řešit v dotčeném území na územně plánovací úrovni.
5.1.7. Ostatní
Nejsou identifikovány žádné další významné významné problémy ve složkách životního prostředí, které by bylo nutno zohlednit.
5.2.

Celkové shrnutí problémů životního prostředí v dotčeném území

ÚAP ORP Prostějov identifikovaly v rámci města Prostějova některé problémové oblasti ŽP. Z pohledu pilíře Životní prostředí je to
především znečištění ovzduší (vysoká prašnost), velkoplošné zemědělské hospodaření, nízká ekologická stability zdejší krajiny,
nedostatek zeleně a větrná eroze v jižní části města či tlak na zábor nejbonitnějších půd. V rámci pilíře Hospodářský rozvoj
a Soudržnost obyvatel území jsou to zejména slabší ekonomický vývoj, odliv mozků, vyšší nezaměstnanost a absence vysokého
školství aj.
Z pohledů životního prostředí je tak dlouhodobým převažujícím problémem stav okolní krajiny (zejména jižně až východně města),
a v rámci ní celkový nedostatek zeleně, obecně její nulový rekreační potenciál a znečištění ovzduší (prašnost).
Záměry v rámci IV. změny ÚP jsou umisťovány do intenzivně zemědělsky využívaného území (orná půda), zároveň však navazuje
na stávající zástavbu města s absencí obytné funkce (stávající plochy specifické - X, na západě plochy dopravní infrastruktury DX dálnice D46). Předmětem IV. změny ÚP není návrh vymezení nových rozvojových ploch, ale pouze změna prostorového uspořádání
prvků, jež obsahuje i stávající platný ÚP - plochy specifické (X) - parkoviště a územní rezerva pro plochy dopravy (DX), na ni vázaná
cyklistická komunikace a výsadby alejí.
V širších vazbách se jedná o území při rozhraní zástavby města a volné zemědělské krajiny. Stav životního prostředí v dotčeném
území je determinován třemi faktory - zemědělskou, průmyslovou a dopravní funkcí. Tyto tři funkce jsou v území dlouhodobě dané,
přičemž problémy v oblasti ŽP plynou zejména z absence přírodních prvků ve zdejší monofunkční, průmyslově-zemědělské krajině
předpolí města (zejména jižního a východního). Prostorové střety pak lze očekávat v rámci záborů půdy rozvojem průmyslových
areálů v budoucnu.
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Celková kvalita životního prostředí v dotčeném území tak odpovídá dosavadnímu stavu využití a vývoji, plyne z jiných skutečností,
jež IV. změna ÚP nemůže postihnout, a tento vývoj je dlouhodobě setrvalý. Rozsah zastavitelných ploch platného ÚP se IV. změnou
nemění. Na základě dostupných informací o stavu životního prostředí a jeho vývojových trendech lze usuzovat, že realizace
předmětné IV. změny ÚP bude mít z pohledu celkových dopadů na stávající ŽP a jejich možných změn indiferentní vliv.
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6.
(ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ (VČETNĚ
SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH,
POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ - METODA HODNOCENÍ A JEJÍ OMEZENÍ)
6.1.

Metoda hodnocení

S ohledem na rozsah IV. změny územního plánu Prostějov (jedno řešené území) a také znalost funkční náplně změny (parkoviště)
jsou k dispozici podrobné údaje (kapacitní resp. další) pro vyhodnocení konkrétních vlivů změny. Z tohoto důvodu jsou pro
hodnocení zvoleny postupy, které odpovídají spíše projektové úrovni. Dostupnost podkladů tento přístup odůvodňuje, přičemž je
zároveň ve prospěch bezpečnosti posouzení (obecné hodnocení na úrovni funkčních ploch je nahrazeno konkrétním hodnocením na
úrovni projektu).
6.2.

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí

6.2.1. Příroda a krajina, krajinný ráz
Zvláště chráněná území
Předmětná území s prioritou ochrany přírody a krajiny leží mimo a v dostatečné vzdálenosti od území dotčeného IV. změnou ÚP,
řádově v kilometrech (přírodní památka Vinohrádky cca 5,0 km západně).
Vliv na ZCHÚ lze z tohoto důvodu vyloučit.
Natura 2000
Předmětná území s prioritou ochrany přírody a krajiny leží mimo a v dostatečné vzdálenosti od území dotčeného IV. změnou ÚP,
řádově v kilometrech (EVL CZ0712186 Hrdibořické rybníky cca 7,1 km východně).
Vliv na území soustavy Natura 2000 byl příslušným orgánem ochrany přírody ve stanovisku ke změně č. 1 ÚP vyloučen.
Územní systém ekologické stability
Skladebné části ÚSES leží mimo řešené území IV. změny ÚP (v rámci města Prostějova lokální biokoridor vymezený na říčce
Valové - LBK3 s lokálním biocentrem LBC 8 cca 2,1 km severovýchodně, mimo správní obvod města Prostějova dle ÚP Bedihošť
lokální biokoridor LBK 2 a biocentrum LBC 3, cca 1,7 km jihovýchodně). Vliv je možno vyloučit.
Významné krajinné prvky
Dotčené území IV. změny ÚP leží mimo nivu, územím neprochází žádný z vodních toků, které jsou (vč. nivy) na území města
Prostějova VKP ze zákona. Není zde vymezen žádný z registrovaných VKP. Vliv na VKP lze vyloučit.
Krajina
Území IV. změny ÚP navazuje na zastavěné území resp. je umístěno na funkční ploše určené stávajícím územním plánem
k zastavění. V rámci IV. změny ÚP jsou rozvojové plochy navrženy do prostoru navazujícího od jihu na areál rozvodny. Úprava
dopravních ploch (územní rezerva pro dopravu DX) vč. cyklostezky řeší zlepšení prostupnosti v této části území. Umístění plochy
specifické (X) zohledňuje prostorově-funkční propojení navrženého parkoviště (plocha 759) s areálem leteckých kasáren při ulici
Letecké) a současně zachovává vhodný koridor pro možnou budoucí obsluhu uvažované strategické zóny, která je v ÚP vymezena
jako územní rezerva. Celkový charakter území se s výjimkou jiného rozčlenění bloku orné půdy průchodem komunikace více na
severozápad, ve srovnání se stávajícím ÚP nemění.
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Z výše uvedených skutečností lze vlivy na krajinu vyhodnotit jako nevýznamné, v porovnání se stávajícím územním plánem spíše
příznivější.
Biodiverzita
IV. změna ÚP nebude představovat zásah ovlivňující stávající biodiverzitu. Řešené území tvoří okraj zástavby města a blok orné
půdy, prakticky s absencí trvalých vegetačních formací, výjimkou je stávající alej po obou stranách ulice Letecké. Z vymezení ploch
č. 0759 a 0760 (jinak identického se stávajícím vymezením těchto ploch v platné ÚP) nelze vyloučit zásah do severní části aleje
přiléhající k poli. Jinak jsou prvky IV. změny ÚP prakticky vymezeny pouze na orné půdě.
Z vymezení ploch č. 0759 a 0760 nelze vyloučit možnost zásahu do severní části existující aleje na ulici Letecké, zejména do řady
přiléhající k poli. Je doporučeno do aleje nezasahovat či minimalizovat tyto zásahy na nezbytně nutnou míru.
Řešení IV. změny ÚP Prostějov se týká především již dříve vymezených zastavitelných ploch. Stromořadí, která jsou také součástí
řešení, je však možné umisťovat i v nezastavěném území. Z tohoto pohledu lze v budoucnu v nezastavěném území dále zlepšovat
zastoupení městské či příměstské zeleně.
6.2.2. Voda
Navrhované řešení nevykazuje možné negativní vlivy na povrchové nebo podzemní vody vybočující ze standardních situací.
Realizací uvažované změny vzniknou v území nově zpevněné plochy, ze kterých budou srážkové vody odvedeny do recipientu,
případně vsakovány (v závislosti na hydrogeologických vlastnostech území. V porovnání s platným ÚP bude rozsah zpevněných
ploch prakticky identický. Znečistění srážkových vod není předpokládáno, nelze vyloučit vnos nízkých koncentrací chloridů do
povrchových toků v důsledku zimní údržby komunikací.
Vliv na charakter odvodnění území je ve vztahu k velikosti povodí hodnotit jako nevýznamný, vliv na kvalitu povrchových vod není
řazen mezi limitující faktory. Hydrogeologické charakteristiky území nebudou ovlivněny.
Území leží mimo stanovené záplavové území Q100.
6.2.3. Zemědělský půdní fond
Území IV. změny ÚP je za stávajícího stavu součástí ZPF a je tvořeno ornou půdou. Dojde tak k záboru kvalitní zemědělské půdy
řazené dle klasifikace tříd ochrany k půdám bonitně cenným, s nadprůměrnou produkční schopností v I. třídě ochrany. Vliv
posuzované IV. změny ÚP je však nulový, neboť v porovnání se stávajícím platným ÚP nedochází ke změně záboru orné půdy
v rámci ploch č. 0759 a 0760, tyto jsou vymezeny obalovou křivkou identicky. Prostorové úpravy územní rezervy pro dopravu a na ni
vázanou změnu vymezení cyklistické komunikace, jsou rovněž z pohledu vyhodnocení změn hodnoceny jako nevýznamné.
Území určené k zástavbě bezprostředně navazuje na zastavěnou část města, resp. dle stávajícího ÚP je její součástí, nejedná se
tedy o nesystémový zábor půdy ve volné krajině.
6.2.4. Hluk
Vlastní IV. změna územního plánu Prostějov, resp. její funkční náplň (parkoviště) není významným zdrojem hluku stacionárního
resp. dopravního charakteru. Dopravní obsluha parkoviště bude tvořena výhradně osobními vozidly, dopravní trasa (ul. Letecká)
neprochází žádným chráněným prostorem.
Orientační posouzení vlivů hluku z parkoviště a příjezdové komunikace je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obr.: Hluková pásma v okolí parkoviště a příjezdové komunikace

Je zřejmé, že hlukový limit LAeq,T = 55/45 dB (den/noc) dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb., je dodržen již v bezprostřední blízkosti návrhových ploch a příjezdové
komunikace. Tento závěr přitom není významně citlivý na intenzitu dopravy (pro uvedenou analýzu je uvažováno s intenzitou na
parkovišti 3000 vozidel/24 hodin), i významnější zvýšení intenzit dopravy tak nebude mít potenciál významných hlukových vlivů.
Území se nachází ve více než dostatečné vzdálenosti od chráněných venkovních prostorů resp. chráněných venkovních prostorů
staveb. Z tohoto hlediska je výskyt potenciálních přeslimitních stavů vyloučen. V území nebudou umístěny zdroje hluku
průmyslového nebo technologického charakteru. K uvedeným závěrům je nutno dodat, že uvažovaná intenzita dopravy se v území
vyskytuje (resp. bude vyskytovat) i bez realizace parkoviště. Dopravní obsluha vojenského areálu v tomto případě bude využívat
volné plochy v areálu, nedochází k významné změně existující dopravy.
Pokud jde o hluk na další navazující komunikační síti, území je optimálně napojeno na hlavní komunikační síť (dálnici D46),
nevzniká tedy potenciál významného ovlivnění chráněného prostoru v důsledku průjezdu obytnými oblastmi.
Jak vyplývá z uvedených údajů, hluková problematika je v případě IV. změny územního plánu Prostějov spolehlivě řešitelná.
Dodatečná opatření nejsou vyžadována.
6.2.5. Ovzduší a klima
Do území nebudou umístěny zdroje znečištění území technologického charakteru (např. spalovací zdroje). Dopravní obsluha v řádu
nejvýše několika jednotek tisíc vozidel za 24 hodin potom nemá potenciál významného ovlivnění kvality ovzduší. Navíc jde
o dopravu, která se v území vyskytuje (resp. bude vyskytovat) i bez realizace parkoviště. Dopravní obsluha vojenského areálu
v tomto případě bude využívat volné plochy v areálu, nedochází tak k významné změně existující dopravy. Z tohoto hlediska je tedy
změna prakticky indiferentní.
Nepříznivé vlivy na kvalitu ovzduší v důsledku IV. změny územního plánu Prostějov jsou tedy vyloučeny.
6.2.6. Veřejné zdraví, faktory pohody
IV. změna územního plánu Prostějov nemá potenciál negativního vlivu na veřejné zdraví, resp. souvisejících faktorů pohody. Jak
vyplývá z výše uvedených údajů, nebude produkovat ve významné míře žádné škodliviny (hluk, znečištění ovzduší), které by mohly
ovlivňovat veřejné zdraví a faktory pohody obyvatel. V dotčeném území ani v jeho okolí se nenachází žádné obytné oblasti.
6.2.7. Ostatní
Nejsou identifikovány žádné další významné významné vlivy, které by bylo nutno zohlednit.
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6.3.

Celkové shrnutí vlivů na životní prostředí

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, vlivy IV. změny územního plánu Prostějov jsou z hlediska všech zvažovaných faktorů (příroda
a krajina, krajinný ráz, voda, zemědělský půdní fond, hluk, ovzduší a klima, veřejné zdraví a faktory pohody resp. ostatní)
nevýznamné, bez potenciálu negativního ovlivnění složek životního prostředí resp. veřejného zdraví. S výjimkou nezbytného záboru
zemědělského půdního fondu (který je však identický se záborem v rámci stávající platné ÚPD) nedochází k negativnímu ovlivnění
životního prostředí ani veřejného zdraví.
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7.
(POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH
A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
A JEJICH ZHODNOCENÍ)
IV. změna územního plánu Prostějov není předložena k posouzení ve variantním řešení.
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8.
(POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ
NEBO KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
V rámci vyhodnocení vlivů IV. změny územního plánu Prostějov jsou navrhována opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí:
 Z vymezení ploch č. 0759 a 0760 nelze vyloučit možnost zásahu do severní části stávající aleje na ulici Letecké, zejména do
řady přiléhající k poli. Je doporučeno do aleje nezasahovat či minimalizovat tyto zásahy na nezbytně nutnou míru.
Dále se předpokládá dodržení požadavků všeobecně závazných předpisů.

FileName:
SaveDate:

UP_IV_Prostejov_SEA(1) (2).docx
11.05.2018 14:18:00

Zakázka/Dokument: 0718-18/D01
Vydání: 01

Strana: 28 z 35

IV. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

9.
(ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘIJATÝCH NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ)
Na základě vyhodnocení vlivů předkládané IV. změny územního plánu Prostějov na životní prostředí je možné konstatovat, že při
respektování podmínek využití ploch navržených v rámci SEA je předkládaná změna územního plánu v souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací i cíli ochrany životního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni.
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10.
(NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
V rámci vyhodnocení vlivů IV. změny územního plánu Prostějov není navržen monitoring indikátorů vlivu na životní prostředí.
Předpokládá se zachování stávajících monitorovacích ukazatelů příslušných gestorů (ČHMÚ, Povodí Moravy, ŘSD resp. dalších),
běžně aplikovaných pro dotčené území.
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11.
(NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH
A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
11.1.

Závěry a doporučení

Z celkového pojetí navržené IV. změny územního plánu Prostějov dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí
k závěru, že změna nemění celkové koncepční řešení platného územního plánu města Prostějova. Jak jednotlivé návrhové plochy
a jejich regulativy (v daném případě však fakticky jedna plocha) a další navržené prvky, tak i územní plán jako celek (v daném
případě změna územního plánu jako celek), nevyvolává významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. S každou
jednotlivou plochou, resp. částí změny, a s územním plánem jako celkem (v daném případě změnou územního plánu jako celkem)
tedy lze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví souhlasit.
Z uvedených důvodů zpracovatel vyhodnocení navrhuje souhlasné stanovisko příslušného orgánu.
11.2.

Návrh stanoviska

Na základě návrhu územního plánu, vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, vyhodnocení vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území, vyjádření podaných k návrhu územního plánu, k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí
a k vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, Krajský úřad Olomouckého kraje, jako příslušný orgán podle § 22
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve smyslu § 10g a § 10i uvedeného zákona, vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k návrhu IV. změny územního plánu Prostějov v rozsahu návrhových ploch a jejich prostorových a funkčních regulativů, a to jak ke
každé jednotlivé změně, tak i k návrhu změny územního plánu jako celku.
K navrhované IV. změně územního plánu Prostějov jsou stanoveny následující podmínky:
 Z vymezení ploch č. 0759 a 0760 nelze vyloučit možnost zásahu do severní části stávající aleje na ulici Letecké, zejména do
řady přiléhající k poli. Je doporučeno do aleje nezasahovat či minimalizovat tyto zásahy na nezbytně nutnou míru.
Krajský úřad upozorňuje, že tímto stanoviskem není dotčena povinnost investora (oznamovatele záměrů, umisťovaných v souladu
s územním plánem) postupovat ve smyslu ustanovení § 6 a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, upravujících posuzování vlivů na životní prostředí, pokud budou tyto záměry naplňovat ustanovení § 4
tohoto zákona. Posouzení vlivů záměru na životní prostředí je pak jedním z podkladů v následujících řízeních dle zvláštních právních
předpisů.

FileName:
SaveDate:

UP_IV_Prostejov_SEA(1) (2).docx
11.05.2018 14:18:00

Zakázka/Dokument: 0718-18/D01
Vydání: 01

Strana: 31 z 35

IV. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSTĚJOV
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12.
(NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ)
Tato část vyhodnocení je určena zájemcům o všeobecné informace. Jsou zde stručně shrnuty údaje předchozích kapitol.
Podrobnější informace zájemce najde v předchozích kapitolách.
Všeobecné údaje
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí (tzv. dokumentace SEA) je vypracováno ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
Předmětem hodnocení je IV. změna územního plánu Prostějov. Pořizovatelem územního plánu, resp. jeho změny, je Městský úřad
Prostějov.
Požadavek na zpracování tohoto vyhodnocení vychází ze stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, vydaného v rámci
projednávání návrhu zadání souboru IV. změny územního plánu Prostějov. Požadavky na vyhodnocení jsou v uvedeném stanovisku
specifikovány následovně:
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí musí postihnout vlivy navrhovaných změn na složky životního prostředí a na veřejné zdraví.
Součástí vyhodnocení bude i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracováno zejména s ohledem na:
 Posouzení vlivů koncepce na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, ovlivnění hydrologických poměrů.
 Stávající a budoucí zátěž zájmového území hlukem a imisemi.
 Vyhodnocení záboru ZPF a nárůstu dopravy.
 Bude vypracována kapitola Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu ke koncepci s uvedením výroku,
zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit,
souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění, anebo nesouhlasit.
Obsah změny územního plánu
IV. změna územního plánu Prostějov řeší především úpravu vymezení a využití rozvojových ploch č. 0759 a 0760 v sousedství
stávajícího vojenského areálu Leteckých kasáren Prostějov. Cílem změny je vytvořit vhodné podmínky pro rozšíření perspektivního
vojenského areálu, tj. zajistit ve vazbě na připravovaný rozvoj uvnitř vojenského areálu území pro možnou realizaci kapacitního
parkoviště na okraji areálu pro vozidla zaměstnanců. Přitom je zároveň potřeba zachovat vhodný koridor pro možnou budoucí
obsluhu uvažované strategické zóny, která je v ÚP vymezena jako územní rezerva.
Dotčené území se nachází v lokalitě u ulice Letecké jižně od stávající elektrické stanice 110/22 kV a severozápadně od areálu
Leteckých kasáren (tedy ze dvou stran navazuje na zastavěné území). Lokalizace IV. změny ÚP je zřejmá z následujícího obrázku.
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Obr.: Výkres širších vztahů

Území je v dosud platném ÚP vymezeno jako zastavitelné plochy smíšené výrobní (č. 0759) a dopravní infrastruktury (č. 0760).
Řešení změny počítá s využitím těchto ploch pro plochy specifické a plochy dopravní infrastruktury. Řešením změny se tedy nemění
celkový rozsah zastavitelných ploch. V souvislosti s úpravou plochy dopravní infrastruktury dochází také ke změně tras koridorů
územních rezerv pro dopravní infrastrukturu a souběžných tras cyklistických komunikací a alejí a stromořadí.
Původní plocha smíšená výrobní č. 0759 byla vymezena pro doplnění a scelení prostějovské průmyslové zóny ležící východně od
dálnice D46. Nová plocha specifická je pak určena pro doplnění stávajícího rozsáhlého vojenského areálu Leteckých kasáren.
Jevy, dotčené IV. změnou územního plánu Prostějov, jsou zřejmé z následujícího obrázku.
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Obr.: Předmět IV. změny územního plánu Prostějov

Dle stávajícího platného ÚP má plocha č. 0759 (smíšená výrobní) výměru 1,36 ha, plocha č. 0760 (dopravní infrastruktura) výměru
0,32 ha. Celková výměra obou ploch činí 1,68 ha.
Po IV. změně ÚP bude mít plocha č. 0759 (specifická) výměru 1,46 ha, plocha č. 0760 (dopravní infrastruktura) výměru 0,22 ha.
Celková výměra obou ploch činí 1,68 ha, nedochází tedy ke změně celkové výměry zastavitelných ploch.
Jak vyplývá z uvedených údajů, navržená změna má lokální význam a nevyvolává na úrovni územního plánu žádné zvýšené nároky
na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů dopravní a technické infrastruktury, na širší krajinné vztahy ani na další
návaznosti na okolní katastry.
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Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Dotčené území vykazuje vyhovující stav životního prostředí ve všech jeho složkách, případné problémy (ovzduší) jsou na koncepční
úrovni řešeny, tento stav by byl bez provedení koncepce zachován.
Celková kvalita životního prostředí v dotčeném území, vztažená k jeho dosavadnímu stavu a vývoji (tedy bez přítomnosti záměru), je
ve všech ohledech příznivá, k neúnosnému zatížení území nedochází. Tento stav je dlouhodobě setrvalý. Případné zjištěné
problémy (zejména dílčí překročení limitů kvality ovzduší) jsou na koncepční úrovni řešeny. Na základě dostupných informací
o stavu životního prostředí a jeho vývojových trendech lze tedy usuzovat, že v dotčeném území se nevyskytují významné resp.
neřešené problémy v kvalitě životního prostředí.
Údaje o vlivech změny územního plánu na životní prostředí
Vlivy IV. změny územního plánu Prostějov jsou z hlediska všech zvažovaných faktorů (příroda a krajina, krajinný ráz, voda,
zemědělský půdní fond, hluk, ovzduší a klima, veřejné zdraví a faktory pohody resp. ostatní) nevýznamné, bez potenciálu
negativního ovlivnění složek životního prostředí resp. veřejného zdraví.
Realizací IV. změny územního plánu Prostějov nedochází k negativnímu ovlivnění životního prostředí ani veřejného zdraví.
Závěr
Z celkového pojetí navržené IV. změny územního plánu Prostějov dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí
k závěru, že změna nemění celkové koncepční řešení platného územního plánu města Prostějova. Jak jednotlivé návrhové plochy
a jejich regulativy (v daném případě však fakticky jedna plocha) a další navržené prvky, tak i územní plán jako celek (v daném
případě změna územního plánu jako celek), nevyvolává významné negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. S každou
jednotlivou plochou, resp. částí změny, a s územním plánem jako celkem (v daném případě změnou územního plánu jako celkem)
tedy lze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví souhlasit.
Z uvedených důvodů zpracovatel vyhodnocení navrhuje souhlasné stanovisko příslušného orgánu.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU VYHODNOCENÍ
Datum zpracování, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování, se nachází v jeho úvodní části.
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