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Úvod 
 

Územní plán obce Veřovice, byl zpracován v  r. 2009 Urbanistickým střediskem Ostrava, 
s.r.o. na základě zadání, které schválilo Zastupitelstvo obce Veřovice dne 25. 2. 2009. 

Územní plán Veřovice je zpracován dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb.) a v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území. 
Nedílnou součástí územního plánu Veřovice je vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
zpracované na základě ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. a přílohy k §19 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., osobou oprávněnou podle § 19 zákona  č. 100/2001 Sb.  

 
Vyhodnocení vlivů podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. (Natura 2000) neprovádělo. 
 

1. Zhodnocení vztahu územn ě plánovací dokumentace k cíl ům ochrany 
životního prost ředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 

 
Důvodem pro zpracování územního plánu obce Veřovice je naplnit Zadání schválené 
zastupitelstvem obce Veřovice 25. 2. 2009.  

 

Zadání zemního plánu obce Veřovice specifikuje vymezení ploch smíšených obytných, 
občanské vybavenosti, ploch výroby a skladování, plochy zeleně, plochy veřejných 
prostranství a plochy přestavby.  Je v souladu s Územním plánem velkého územního celku 
Beskydy schváleným usnesením vlády ČR ze dne 25. 3. 2002 č. 298, Změnou č. 1 Územního 
plánu velkého územního celku Beskydy schválenou usnesením Zastupitelstva 
Moravskoslezského kraje č. 15/1321/1 ze dne 12. 12. 2006 a Změnou č. 2 Územního plánu 
velkého územního celku Beskydy, schválenou usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje č. 13/1144/1 ze dne 12. 9. 2006. Nově vymezené plochy nebudou mít podstatný vliv na 
širší dopravní vztahy, na širší vztahy technické infrastruktury a na vymezený územní systém 
ekologické stability, na ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Jsou však situovány do 
okrajové části přírodního parku Podbeskydí a zčásti i CHKO Beskydy. 

Ostatní vlivy na jednotlivé konkrétní části životního prostředí jsou popsány v následujících 
kapitolách. 

Současně jsou respektovány návaznosti na zpracované a schválené územní plány sousedních 
měst a obcí. 
 
Součástí zpracování je i je vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované na základě 
ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb., a přílohy k §19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
osobou oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.  
Posouzení vlivů dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., (Natura 2000) nebylo 
požadováno. 
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2. Údaje o sou časném stavu životního prost ředí v řešeném území a 
    jeho p ředpokládaném vývoji pokud by nebyla uplatn ěna   politika 
    územně plánovací dokumentace. 
 

2.1  Vymezení území 
 
Katastr obce Veřovice geomorfologicky náleží systému Alpsko-himalájského, provincie 
Západní Karpaty. Území náleží subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti 
Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina na severu a Moravskoslezské 
Beskydy na jihu. Severozápad až severovýchod severní části území území náleží podcelku 
Štramberská vrchovina  a okrsku Ženklavská pahorkatina  a Šostýnské vrchy. Střední část 
území se řadí k podcelku Frenštátská brázda  a okrsku  Veřovická brázda ,  jižní část území 
(celek Moravskoslezské Beskydy) náleží podcelku Radhošťská hornatina a okrsku 
Hodslavický Javorník.  
 
Nachází se v  členité krajině zejména ve jižní části, kde jsou vrcholy Beskyd Velký Javorník 
(918 m n.m) , Kamenárka (862 m n.m),  Dlouhá (860 m n.m) a Krátká (767 m n.m). Střední a 
severní část území má podhorský charakter se zvlněným terénem o nadmořské výšce mezi 
400 – 500 m n.m. Střední část území má charakter brázdy v-z směru.  
 
Obec Veřovice náleží do Moravskoslezského kraje, okresu Nový Jičín.   
Celé území náleží jedinému katastrálnímu území Veřovice 780367.  
 
 
Obrázek č. 1: Geomorfologické členění 
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 
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2.2. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 
 

• Klimatické údaje (zpracováno podle  Quitt 1975) 
 
Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 9 a jižní, vyšší polohy náleží 
oblasti mírně teplé MT 2. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, 
s mírnou zimou. Poměrně vysoký roční srážkový úhrn (až kolem 800 mm srážek) je 
ovlivněn návětrnou polohou řešeného území v Podbeskydské pahorkatině.  

Obrázek č. 2: Klimatické oblasti (Quitt 1975) 

 

 

 

Vybrané klimatické charakteristiky (p řevzato z QUITT 1975) 
 
 

klimatická charakteristika 

 

klimatická oblast MT 9 

 

klimatická oblast MT 2 

 Počet letních dnů  40-50 20-30 
 Počet dnů s průměr. tepl. 10 oC a 
více 

 140-160 
140-160 

 Počet mrazových dnů  140-160 110-130 
 Počet ledových dnů  30 - 40 40-50 
 Prům. teplota v lednu (oC)  -3 až -4  -3 až -4 
 Prům. teplota v červenci (oC) 17 - 18 16-17 
 Prům. teplota v dubnu (oC) 6-7  6-7 
 Prům. teplota v říjnu (oC) 7 - 8 6-7 
 Prům. poč. dnů se srážkami 1mm 
a více 

100 - 120 
120-130 

 Srážkový úhrn ve veget. období v 
mm 

400 - 450 
450-500 

 Srážkový úhrn v zimním období v 
mm 

250 - 300 
250-300 

 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 80-100 
 Počet dnů zamračených 120 - 150 150-160 
 Počet dnů jasných 40-50  40-50 
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• Povrchové vody 
 
Území náleží do povodí Odry. Hlavním tokem je Jičínka č. povodí 2-01-01-069. Malá severní 
část katastrálního území Veřovic spadá do povodí Sedlnice č. 2-01-01-109/0. 
Situace povodí 4. řádu je uvedena na obrázku č. 3. 

Žádný tok (úsek toku) v správním území obce Veřovice není dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., 
kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti 
souvisejících se správou vodních toků, zařazen mezi významné vodní toky.   
Z hlediska Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je Jičínka  řazena vod vhodných pro život 
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (do lososovitých a kaprovitých 
vod – VÚV T.G.M - http://heis.vuv.cz) 
 
Obrázek č. 3:  Povodí 4. řádu – převzato z Hydroekologického informačního systému VÚV 
           TGM – HEIS - http://heis.vuv.cz/                                                                                                                                                                                

         
 
Kvalita povrchových vod v říčním systému řešeného území není pravidelně hodnocena. Tok 
Jičínky je sledován až v Novém Jičíně, kde kvalita povrchové vody dosahuje nejhorší páté 
třídy (velmi silně znečištěná voda) jakosti vod (období 2005-2006, zdroj 
http://heis.vuv.cz/data/isapi.dll?map=jvt&) 
 
Severní část území hraničí s územím, ve kterém je řazeno ke zranitelné  oblasti - P 27 (Rada 
ES přijala Směrnici 91/676/EHS k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských 
zdrojů (Nitrátová směrnice), která ukládá členským státům vymezit zranitelné oblasti a učinit 
potřebné kroky ke snížení tohoto znečištění). Toto území bylo vymezeno v roce 2003 na 
základě Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., a bylo ponecháno jako zranitelné i po revizi v roce 
2007 (Hrabánková a kol. 2007). 
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Obrázek č. 4: Zranitelné oblasti (http://heis.vuv.cz/)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    zranitelné oblasti 

 
 
• Podzemní voda 

 
Podle nové rajonizace (Olmer-Herrmann-Kadlecová-Prchalová et al. 2006) území náleží do 
hydrogeologického rajónu č. 3213 Flyš v mezipovodí Odry.  
 
 
Hydrogeologické podmínky území jsou relativně jednoduché. Převážná část správního území 
obce Veřovice je tvořena převážně slezskou jednotkou v godulském vývoji. Převládá flyšový 
charakter sedimentů (viz níže). V severní části území jsou zastoupeny vulkanity těšínitové 
formace. 
Velká část severní a střední části území je pokryta deluviálními sedimenty nebo podél 
vodotečí fluviálními sedimenty. 
V území převládá mělký oběh podzemních vod vázaný především na kvartérní sedimenty 
a zónu povrchového rozpojení ve flyšoidních sedimentech. Drenážními bázemi jsou místní 
povrchové toky. 
Propustnost a transmisivita hornin u kvartérních sedimentů je střední, koeficient transmisivity 
T u písčitých hlín Jičínky je 1. 10-5 až  1.10-4 m2.s-1. Horniny karpatského flyše mají 
transmisivity řádově nižší a pohybují se rozpětí 10-6 - 10-5  m2.s-1, u pískovců a vápenců i 10-4  
m2.s-1.  
 
Z hlediska jímání podzemních vod jsou vhodné především fluviální sedimenty.  
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Obrázek č. 5 : Hydrogeologická mapa  
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Legenda 
12 – pestré godulské vrstvy (jílovce) – izolátor,  18 – menilitové vrstvy – izolátor T < 10-6  
m2/s, 19 - třinecké vrstvy – izolátor T 10-6 – 10-5 m2/s,  20 – godulské souvrství – střídání ryze 
puklinových kolektorů a izolátorů T 10-5 – 10-4 m2/s ,  29 – komplex střídajících se vrstvových, 
ryze puklinových kolektorů a izolátorů těšínsko-hradišťského souvrství T 1,1.10-5 – 3,5.10-4 
m2/s, 30 -  dtto       T 10-5 – 10-4 m2/s,  31 – regionální izolátor těšínských vrstev T 10-6 – 10-5 
m2/s, 32 – puklinový kolektor připovrchové zóny rozpojených a rozpukaných těšínity, 33 – 
území s vodami II.kategorie ( Ca + Mg méně než 1 mmol/l nebo 3,5-9 mmol/l, Fe O,3 – 30 
mg/l, Mn 0,1 – 10 mg/l), 34 – pramen s vydatností 1 – 10 l/s 
 
 

• Geologické poměry 
 
Ve správním území obce Veřovice jsou zastoupeny geologické jednotky náležející do 
Západních Karpat. Základními jednotkou je slezská jednotka, podřadně podslezská jednotka, 
které jsou na velké části zejména střední části území překryty kvartérními, převážně 
fluviálními a deluviálními sedimenty.  
Na většině území vystupuje na povrch slezská jednotka, v které jsou zastoupeny sedimenty 
převážně godulského vývoje. Jsou tvořeny těšínsko-hradišťským souvrstvím, vrstvami 
godulskými, ostravským pískovcem, lhoteckým souvrstvím a veřovickými vrstvami. Ve 
veřovických vrstvách a lhoteckém souvrství převládají jílovce. V ostatních vrstvách slepence, 
pískovce, jílovce a prachovce ve flyšoidním vývoji.  
 
Ve severní části území  vystupují na povrch horniny těšínsko-hradišťského souvrství (jílovce, 
pískovce, pelosiderity) a vyvřeliny těšínitové asociace (pikrity, těšínity, diabázy). Dále na 
sever jsou drobné výchozy podslezské jednotky (ždánická jednotka, menilitové, 
podmenilitové  a frýdecké souvrství) ve vývoji jílovců, pelitů, podřadně pískovců a slepenců. 
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Ve střední části v prostoru Veřovické brázdy jsou zastoupeny neogénní kamenito-písčito-
jílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše.  
 
Z kvartérních sedimentů převládají písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty nebo 
kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty. V okolí vodních toků jsou vyvinuty nivní 
sedimenty (hlína, písek, štěrk).  
 
Geologická stavba území je patrná z následujícího obrázku. 
 
 
Obrázek č. 6: Geologická mapa - http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver 
 

 
 

Sjednocená legenda GeoČR 50 

     kenozoikum 

          kvartér  

 holocén 

 
nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty 
vodních nádrží) 

 
písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) 
(složení pestré) 

 
kamenitý až hlinito-kamenitý sediment (deluviální) 
(složení pestré) 

 pleistocén 

 nevytříděné štěrky (proluviální) (složení pestré) 

 nevytříděné štěrky (proluviální) 

          neogén, kvartér 

 
kamenito-písčito-jílovitá eluvia sedimentárních hornin 
badenu, karpatu a flyše 

 křída svrchní, paleocén, oligocén 

 pelity, podřadně pískovce a slepence (marinní) 

     mezozoikum 

          křída 

 křída svrchní 

 pískovec, slepenec (marinní) 

 pískovec, jílovec (marinní) 

 pískovec, slepenec (marinní) 

 jílovec, pískovec (marinní) 

 pískovec, jílovec (marinní) 

 křída spodní 

 jílovec, pískovec, silicit (marinní) 
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KARPATY  
          paleogén 
 oligocén 

 jílovec, silicit, vápenec (marinní) 

     kenozoikum, mezozoikum 

          křída, paleogén 
 křída svrchní, paleocén 

 jílovec, pískovec, slepenec (marinní) 
 

 jílovec (marinní) (složení silicifikovaný) 

 pískovec, slepenec (marinní) 

 jílovec, pískovec (marinní) 

 tešinit, pikrit, tuf, tufit 

 jílovec, pískovec, pelosiderit (marinní) 
 

 
 
 
 
 
 

• Nerostné bohatství 
         
 
Hlavními nerostnými surovinami těženými nebo evidovanými na správním území obce 
Veřovice jsou černé uhlí a zemní plyn, v minulosti i Fe rudy. Přehled prostorového umístění 
jednotlivých lokalit je na obrázku č. 7 –8. V posuzovaném území jsou v surovinovém 
informačním subsystému Geofondu následující dobývací prostory, chráněná ložisková 
a průzkumná území. 
 
Obrázek č. 7: Poddolovaná území  (Fe rudy) - 
http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php 
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Důlní činnost – poddolovaná území - plocha 
Číslo v 
mapě 

Lokalita  Surovina Rozsah Rok pořízení 
záznamu 

Klíč 

1 VEŘOVICE 1  RUDY  OJEDINELA 1988  4513 
2 VEŘOVICE 2  RUDY  OJEDINELA 1988  4514 
3 BORDOVICE  

- mimo území 
RUDY  

OJEDINELA 1988  4515  

Ve veřovických vrstvách se těžila železná ruda. Těžba probíhala kolem roku 1850. Ruda se 
zpracovávala ve Frýdlantu, kde byly železné hutě a hamry.  
 
Obrázek č. 8: Ložisková území a průzkumná území 
- http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/index.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chráněné ložiskové území 
dobývací prostory netěžené 

průzkumné území 

 
CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ                       

Identifika ční číslo Název Surovina 

14400000  Čs.část Hornoslezské pánve  Uhlí černé, Zemní plyn  

 
Dobývací prostory netěžené         
Identifika ční  
číslo Název Organizace Nerost 

Stav  
využití 

Kód  
surovin 

20072  
Trojanovice  
 

OKD, a.s.Ostrava  černé uhlí  rezervní  Uhlí černé  

 
PRŮZKUMNÁ ÚZEMÍ         

              

Identifika ční číslo Název Stav Datum ukončení účinnosti Datum ukončení prodloužení Surovina 

010005  Zubří  1 - rozhodnutí  31-05-2006  31-12-2014  ropa a zemní plyn  

 
Mimo tato území bylo v území zrušeno ložisko Bordovice, které zaujímalo střední a sv. část 
k.ú. Veřovice. 
LOŽISKA ZRUŠENÁ PLOCHA                       

Identifika ční číslo Subregistr Číslo ložiska Název Těžba Organizace Surovina Nerost 

317190400  Z  3171904  Bordovice  dosud netěženo  Neuvedena  Uhlí černé  černé uhlí  
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• Seismicita a dynamická stabilita území 

 

Pro posuzovanou oblast je typická maximální intensita zemětřesení podle MSK- 64  dána 
hodnotou 6.  Obdobné hodnoty udávají i Schenk a Schenková v Mapě seismických oblastí z r. 
1997 (ČSN 73 0036, změna 2). Tuto skutečnost je potřeba respektovat při realizaci staveb, 
zejména citlivých objektů, ve smyslu ČSN 73 0036 a v souladu s posouzením účinku 
působení větru podle ČSN 73 0035. 

Mapa na následujícím obrázku č. 9 (Geofyzikální ústav AVČR - 
http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm) ukazuje jaké lze očekávat podle dosavadních 
znalostí maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky 
v intensitách podle 12 stupňové makroseismické stupnice MSK-64.  

Na mapě jsou černými kroužky vyznačena města v České republice s počtem obyvatel přes 
50 000. V následujícím seznamu relativně blízkých měst je v závorce je uvedena pro tato 
města maximální intensita zemětřesení, jaká podle MSK-64 lze v místě očekávat: 

 Frýdek-Místek(7), Havířov(7), Karviná(7), Ostrava(7), Olomouc(6), Opava(6), Prostějov(6), 
Přerov (6). 

Obr. 9: Maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V řešeném území je evidována řada většinou drobných sesuvů 
 
 
 
 
Pro posuzované území je charakteristická malá stabilita  z pohledu  svahových deformací.  
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Snadno vznikají sesuvy, například v bocích údolí vodních toků a umělých zářezech. V území 
je registrováno relativně velké množství stabilizovaných i aktivních sesuvů. V evidenci 
Portálu státní správy České republiky (CENIA www.cenia.cz) jsou uvedeny následující: 
 
Obrázek č. 10 : Sesuvy - http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatní bod 
 
Aktivní plocha 
 
Ostatní plocha 

 
V řešeném území  je evidováno 10  sesuvů (seznam převzat z Konceptu ÚPN). 
číslo  na 
obrázku  

lokalita klasifikace 
aktivita 

stupeň 
aktivity 

rok revize Klíč 

1 Ženklava  sesuv  potenciální  1979  3692  
2 Veřovice  sesuv  potenciální  1979  3693  
3 Veřovice  sesuv  potenciální  1979  3694  
4 Veřovice  sesuv  potenciální  1979  3529  
5 Veřovice  sesuv  potenciální  1975  3500  
6 Veřovice  sesuv  aktivní  1975   
7 Veřovice  sesuv  potenciální  1975  3514  
8 Veřovice  sesuv  potenciální  1975  3513  
9 Veřovice  sesuv  aktivní  1975   
10 Bordovice  sesuv  potenciální  1975  3523  

 
 

• Pedologická charakteristika 
 
Pro území katastru Veřovice je z hlediska půdních typů charakteristická převaha typických 
kambizemí (sever a střed území), variet silně kyselých (jih území) a fluvizemí v údolních 
nivách. Část půd je oglejená. Přehledná situace je uvedena na obrázku č. 11.   
(Převzato Syntetická půdní mapa České republiky 1: 200 000, list C6 Žilina Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany půdy Praha 1991). 
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Obrázek č. 11: Klasifikace půd podle TKSP 
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs 

 
 
 

 

 
 
KAe        kambizem eutrická 
KAr        kambizem arenická 
KAlv      kambizem luvická vyluhovaná 
KAgv     kambizem oglejená vyluhovaná 
KAgvp   kambizem oglejená vyluhovaná pelická  
KAd       kambizem dystrická 
FLq        fluvizem glejová 
KPm       kryptopodzol modální 
 
 

 
 
 

• Radonové riziko 

Z mapy radonového indexu geologického podloží (mapový list  25-21 Nový Jičín a list  
25-23 Rožnov pod Radhoštěm, Česká geologická služba, rok vydání 2004) vyplývá, že 
většina území náleží do střední kategorie radonového rizika. Území podél vodních toků se 
nachází v území s přechodnou (nehomogenní kvartérní sedimenty) až nízkou kategorií 
radonového rizika z geologického podloží (viz přiloženou kopii mapy).  
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Obrázek č. 12 : Mapa radonového rizika  

(http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Radon pochází z geologického podloží. Kromě uranu (U) se na ozáření z přírodních zdrojů 
podílí i draslík (K) a thorium (Th). Celkový účinek těchto tří radioaktivních prvků je 
znázorněn v mapě dávkového příkonu gama záření, sestavené z leteckých 
gamaspektrometrických měření v r. 1990 M. Matolínem a M. Manovou. Podle této mapy je 
dávkový příkon gama záření z hornin v zájmovém území nízké až střední (40 - 60 nGy/h ve 
výšce 1 m nad povrchem). 
 

• Archeologická naleziště, historické památky 
 

Osídlení Podbeskydí,  bylo chronologicky diskontinuitní tzn., že sídliště tam vznikala a opět 
zanikala podle potřeby.   Je známo z pravěku (přelom neolitu a eneolitu, doba popelnicových 
polí, konec doby laténské, doba římská) a naopak chybí indicie pro jeho existenci v jiných 
obdobích (http://www.muzeum.novy-jicin.cz/). Nepřetržité osídlení od 6. tisíciletí před Kr. do 
dnešních dnů, které známe z úrodných oblastí, zde schází. 

Lokalizace enkláv je do značné míry spjata s průběhem dálkové komunikace. Nejbližším 
významným  územím  byl  štramberský Kotouč (známé nálezy v jeskyni Šipka). Osídlení bylo 
i v jeho širším okolí.  V katastru obce Veřovice nejsou známy archeologické nálezy z těchto 
období. Nelze je však vyloučit. Přehled nejbližších lokalit je na následujícím obrázku. 
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Obrázek č.13 : Pravěká naleziště (http://www.muzeum.novy-jicin.cz/) 

 
 

Obrázek č.14: Pravěká sídliště (http://www.muzeum.novy-jicin.cz/) 
 

 
 
Z dalších činností v Podbeskydí, které se datují od starověku a mohou být příčinou vzniku 
archeologických památek, je středověké a novověké železářství. Mělo předchůdce již 
v pravěku. To je bezpečně prokázáno místními doklady hutnictví železa od samých počátků 
doby železné (http://www.muzeum.novy-jicin.cz/). Železná ruda byla těžena na východním 
okraji k.ú. Veřovice.  
Na všech těchto lokalitách nebo jejich okolí lze očekávat nové archeologické nálezy. 
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3. Charakteristiky životního prost ředí, které by mohly být uplatn ěním 
územně plánovací dokumentace významn ě ovlivn ěny. 

 

Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro splnění Zadání.  
Změny si vyžádají  i nezbytné změny v systému místních komunikací, kanalizace, vodovodní, 
plynové a elektrické sítě a přinesou nebo mohou přinést následující změny: 

• Zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu  
• Změnu dopravní zátěže území 

• Fragmentaci krajiny dopravními stavbami 

• Změnu emisní a hlukové zátěže území  

• Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace životního 
prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod)  

• Změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

• Změnu vegetace  

• Změnu vzhledu krajiny 

• Ovlivnění systému NATURA 2000 
 

 
• Změna zemědělského půdního fondu 

 

Realizace územního plánu předpokládá zábor půdy 71,41 ha, z toho je 68,92 ha zemědělských 
pozemků. V Odůvodnění územního plánu je zpracován přehled záboru ve vztahu k funkčním 
plochám následovně: 

 Zábor půdy podle funkčního členění ploch 
funkční členění zábor půdy   

celkem 
z toho 

zemědělských 
pozemků 

z nich orné 
půdy 

 ha ha ha 
SO – plochy smíšené obytné 39,41 39,21 21,39 
OV – plochy občanského vybavení 1,67 1,64 1,64 
OS – plochy obč.vybavení – sport.zař. 3,46 2,65 0,36 
OH – plochy obč.vybavení - hřbitov 0,31 0,31 - 
VS - plochy výroby a skladování 13,38 13,38 13,18 
ZZ - plochy zemědělské - zahrady 1,35 1,35 - 
PV – plochy prostranství veřejných 0,78 0,78 0,53 
DS – plochy dopravní infrastruktury sil. 9,95 9,75 1,86 
Plocha přestavby - OV 1,46 0,21 0,21 
 
návrh celkem 71,41 68,92 39,17 

 
Meliorace – Celkem se předpokládá zábor 22,54 ha odvodněných zemědělských pozemků. 
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Mimo výše popsané zábory se pro potřeby územního systému ekologické stability 
předpokládá zábor 22,54 ha zemědělských pozemků (3,51 ha zemědělských pozemků je 
odvodněno). 
 

• Změna dopravní zátěže území 
 
V posuzovaném územním plánu je zpracováno dopravní řešení i odhad změny intenzity 
dopravy. Dopravní obsluha obce je zabezpečena silnicemi II/480 (Kopřivnice – Štramberk – 
Veřovice) a II/483 (Hodslavice – Nový Jičín – Frenštát pod Radhoštěm – Frýdlant nad 
Ostravicí) a navazující sítí místních komunikací. Komunikaci II/483 lze považovat z pohledu 
obce Veřovice za páteřní.  
Dopravní zátěž na komunikace II/480 a II/483 na základě údajů z celostátních profilových 
sčítání dopravních intenzit Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je uvedena na obrázku č. 15 
 
 
Obrázek č.15. : Dopravní intenzity v roce 2005 (počet vozidel za 24 h) 
 
 

 
 

Změna dopravní zátěže se předpokládá z výsledků celostátních profilových sčítání dopravních 
intenzit prováděných v pětiletých cyklech Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Dopravní zatížení 
silniční sítě je vztaženo k průměrnému dni v roce. Výsledky včetně prognózy k roku 2030 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území (převzato z Odůvodnění ÚP – 
Fusková a kol. 2009) 

Stan. č. Sil. č. Úsek Rok 

T 

těžká 
motorová 
vozidla a 
přívěsy 

O 

osobní a 
dodáv. 
vozidla 

M  

jednostopá 
mot. 

vozidla 

voz./24 
hod. 

součet 
všech mot. 
vozidel a 
přívěsů 

Stávající 
orientační 
kategorie 
dle ČSN 
736101 

(bez 
návrhové 
rychlosti) 

1995 356 1073 39 1468 

2000 232 1177 18 1427 

7–2500 II/480 Štramberk – 
křiž. s II/483 
ve Veřovicích 

2005 367 1322 11 1700 

S 7,5 
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Stan. č. Sil. č. Úsek Rok 

T 

těžká 
motorová 
vozidla a 
přívěsy 

O 

osobní a 
dodáv. 
vozidla 

M  

jednostopá 
mot. 

vozidla 

voz./24 
hod. 

součet 
všech mot. 
vozidel a 
přívěsů 

Stávající 
orientační 
kategorie 
dle ČSN 
736101 

(bez 
návrhové 
rychlosti) 

2030 444 2062 11 2517 

1995 748 2147 64 2959 

2000 641 2824 49 3514 

2005 463 2037 21 2521 
7-3776 II/483 

Životice u 
N.J. – křiž 
s II/480 ve 
Veřovicích 

2030 560 3178 21 3759 

S 7,5 

1995 313 1627 51 1991 

2000 306 2026 43 2375 

2005 336 1978 23 2337 
7-2490 II/483 

křiž s II/480 
ve Veřovicích 

– Lichnov 

2030 407 3086 23 3516 

S 7,5 

Dopravní zatížení silnic II/480 a II/483 vykazuje dlouhodobě růst intenzity dopravní 
zátěže. Orientační prognóza do roku 2030 předpokládá navýšení intenzity dopravy o cca 50%.  

 

 
• Fragmentaci krajiny dopravními stavbami 

 

Z hlediska fragmentace krajiny dopravními liniovými stavbami je území jižně od komunikace 
II/483 řazeno do kategorie A – výborný stav (polygon UAT č. 167)                        
( http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/map/ ). Krajina zde neztratila schopnost plnit svou 
funkci jako prostoru pro existenci životaschopných populací živočichů.   

Naopak v území severně komunikace II/483, není celistvost krajiny zachována. Realizací 
územního plánu se neovlivní polygon UAT č. 167 a situace severně komunikace II/483 se 
nezhorší.  
 
Obrázek č. 16: Fragmentace krajiny dopravními liniovými stavbami   
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• Zvýšení emisní, imisní a hlukové zátěže území 

 
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji je silně antropogenně ovlivněna. Hlavními 
emisními zdroji je průmysl, spalovací procesy a doprava a v případě přízemního ozónu 
fotochemické reakce za účinku slunečního záření zejména mezi oxidy dusíku, těkavými 
organickými látkami (zejména uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. Přehled plošného 
zatížení jednotlivými látkami je uveden ve zprávách o životním prostředí (rok 2004, 2005, 
2006, 2007, http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zpravy-o-stavu-zivotniho-prostredi ).  
V Moravskoslezském kraji je širší oblast Ostravsko-Karvinská řazena k silně emisně 
a nadlimitně imisně zatíženým (Černikovský a kol. 2007). Vyznačuje se zhoršenou kvalitou 
ovzduší z důvodů překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10, 
benzo(a)pyren a benzen.  Současně je překračován i cílový imisní limit pro troposférický 
ozón. Území Veřovic leží na jižním okraji této oblasti. 
 
Obrázek č. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Veřovice SEA 

20 

Obrázek č. 18 :Překročení 24-hodinového imisního limitu pro suspendované částice frakce 
                    PM10 v roce 2007                                                                                
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2009.pdf ) 

 
 
Obrázek č. 19 :Překročení ročního imisního limitu pro suspendované částice frakce 
                    PM10 v roce 2007                                                                                
(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/koncepce/situacni-zprava_2009.pdf ) 
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Obrázek č. 20    
 
 
 
 

 
 
Obrázek č. 21    
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Obrázek č. 22 
 

 
 
 
Obrázek č. 23   
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Obrázek č. 24   
 

 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 25 
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Obrázek č. 26   
 
 

 
TV – cílový imisní limit 
 
Obrázek č. 27   
 

 
Poznámka: AOT40 je expoziční index pro přízemní ozón (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES 
 ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší) pro ochranu ekosystémů a vegetace. 
V souladu s  směrnicemi EU o kvalitě ovzduší (Směrnice 96/62/EC a 99/30/EC) jsou členské státy povinny 
rozdělit svá území do zón. Zóny jsou primární jednotky pro řízení kvality ovzduší. Pro hodnocení jsou využívány 
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dvě prahové hodnoty: horní - UAT (upper assessment threshold) a dolní - LAT (lower assessment threshold). 
Prahové hodnoty jsou nižší než limitní hodnota a jsou definovány jako procento limitní hodnoty. Jestliže je 
překročen UAT určité znečišťující látky, uplatňují se pro ni velmi přísné požadavky; pokud je překročen LAT 
avšak nikoli UAT, jsou předepsány méně přísné požadavky pro hodnocení. Jestliže jsou všude hodnoty naměřeny 
pod LAT, platí nejméně přísné požadavky. (VaV/740/2/00: "Vyhodnocení připravenosti České republiky splnit 
požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a konvence CLRTAP"- 
http://www.chmi.cz/uoco/isko/projekt/vav00/eko98.jpg).  
 
 
Koncentrace benzo(a)pyrenu byly na ploše územního celku  v roce 2007 v rozpětí  0,6 až více 
než  1 ng/m3. Průměrné roční koncentrace PM10 přesahovaly 30 ng.m-3, průměrné denní 
koncentrace překračovaly imisní limit téměř po celý rok. 
Oxidy dusíku jsou na většině území v koncentracích > 19,5 µg/m3. Lze předpokládat, že 
maximální jsou podél komunikací. Koncentrace NO2 na většině území nedosahují dolní 
prahové hodnoty (LAT).   
Průměrné koncentrace kysličníku siřičitého v zimním období 2007/2008 byly v rozpětí < 8 
µg/m3. 
Celé území je řazeno k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší z pohledu koncentrací PM10 
(Sdělení odboru ochrany o vzduší MŽP č. 8 na základě dat z roku 2007 – Věstník 6/2009,  
území stavebního úřadu Frenštát pod Radhoštěm) pro 72,9 % území a BaP pro13,2% území. 
Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací a obcí s 
rozšířenou působností České republiky byl v roce 2007 na 100 % plochy územního celku 
Veřovice. Hodnota cílového imisního limitu je 120 µg.m-3 (denní 8hodinový klouzavý 
průměr). 
Posuzované území je řazeno do kategorie zón překračující limitní hodnoty pro zdraví lidí 
(LV).  
 
Z pohledu změn koncentrací v čase, je pro většinu látek stanoveno docílení imisních limitů 
LV nebo cílových imisních limitů rok 2010 nebo 2012. 
 
Moravskoslezský kraj včetně okresu Nový Jičín náleží k významným producentům emisí. 
Podle registru REZZO presentovaných v „Bilanci emisí znečišťujících látek v roce 2005“ 
(ČHMÚ http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05embil.html) Moravskoslezský kraj 
produkuje téměř třetinu CO celkové produkce v ČR a je na prvním místě mezi kraji. Druhé 
místo zaujímá v produkci TZL a SO2, třetí v produkci VOC a deváté v produkci NH3. 
Významný podíl na emisích má i doprava  (REZZO 4), která v některých položkách (TZL) se 
podílí více než 25 % . 
 
Emise Moravskoslezský kraj 2007 

TZL  SO2 NOx CO VOC*  NH3*  
 

[t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % 

REZZO 1-
4 

9 094,4 13,6 30 381,9 14,0 32 350,5 11,4 183 014,1 36,0 18 107,0 10,4 3 671,6 6,1 

REZZO 4 2 058,8   47,6    8 590,7   19 062,0   4 428,3    211,3  

Vysvětlivky: 
• REZZO 1 – zvláště velké a velké zdroje znečišťování 
• REZZO 2 – střední zdroje znečišťování 
• REZZO 3 – malé zdroje znečišťování 
• REZZO 4 – mobilní (liniové) zdroje znečišťování 

       %  podíl na emisích v ČR 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Veřovice SEA 

26 

 
 
Podíl okresu Nový Jičín na produkci emisí Moravskoslezského kraje je patrný z následující 
tabulky (REZZO 4 nebylo pro okres Nový Jičín stanoveno).  
 
Emise okres  Nový Jičín 2007 
 Okres TZL  SO2 NOx CO VOC NH3 
  t/rok 
REZZO 
1 

Nový 
Jičín 

60,4  273,2  391,6  2038,7  346,4  417,2 

REZZO 
2 

Nový 
Jičín 

175,6  49,9  54,6  59,7  51,3  260,0 

REZZO 
3 

Nový 
Jičín 

238,4  193,0  118,5  675,8  140,5 238,4  

REZZO 
1-3 

Nový 
Jičín 

474,4  516,1  564,7  2774,2  538,2  677,2 

 
Ve širším severním okolí k.ú.Veřovice se nacházely v roce 2007 zdroje emisí zařazené do 
bilance ČHMÚ ve Štramberku a Kopřivnici: 
 
Zdroj emisí 
 

Tuhé 
emise 

Oxid 
siřičitý 

Oxidy 
dusíku 

Oxid 
uhelnatý 

Organické  
látky jako 
 TOC 

Těkavé 
org. látky 
jako TOC 

Methan 

 t/rok 
RWE Gas 
Storage, s.r.o. - 
Podzemní 
zásobník plynu 
Štramberk 

 
 
0,00711 

 
 
0,05607 

 
 
0,694 0,1029 

 
 
0,0212 

  
 
1,54 

KOTOUČ 
ŠTRAMBERK, 
spol. s r.o., 
Technologie 
mletí 

2,62829068  

 
 
7,12 

 
 
5,44 

 
 
1,1 0,04668  

  

KOTOUČ 
ŠTRAMBERK, 
spol. s r.o., 
Výroba vápna 

5,74632  4,241  53,741  1885,725  

 

0,424 

  

Brose CZ spol. 
s r.o. , 
Kopřivnice 

0,1307  
 
0,036 

 
1,8859 2,02102  

 
0,5502 0,6581  0,0324  

CIREX CZ 
s.r.o., Slévárna 
přesného lití 
Kopřivnice-
Vlčovice 

1,27364  

 
 
0,02185 0,26194  0,03033 0,38232  1,017  

KOMTERM, 
a.s., závod 
Morava, 
KopřivniceX 

 

 

242,874 135, 861 
Oxid 
uhličitý 
103514 

   

x) převzato z portálu veřejné správy 
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?M_Site=cenia&M_Lang=cs) 
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V katastrálním území Veřovic a ani v jeho blízkém okolí nejsou registrovány žádné 
významné zdroje znečišťování ovzduší.   
Mimo tyto blízké zdroje oblast Veřovic ovlivňují i zdroje z okolních průmyslových center 
(především Ostravsko – Karvinská oblast) a za určitých klimatických podmínek i další 
vzdálené zdroje.  
 
Zdrojem znečištění ovzduší jsou nejen emise z velkých zdrojů průmyslu a energetiky, ale 
i lokální zdroje (např. topeniště) a doprava.  
 
 
Hluková situace je závislá především na intenzitě dopravy. Do roku 2030 lze odhadnout 
navýšení dopravní zátěže na jednotlivých komunikacích o cca 50%. Úroveň nárůstu hlukové 
zátěže bude závislá i na vývoji nových technologií v automobilovém průmyslu, na stavu 
místních komunikací a realizaci přeložek komunikací, úpravy křižovatek, povolené rychlosti 
apod.  
 

 
 

• Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod 
 
Realizace územního plánu zvýší produkci komunálních, která bude úměrná zvýšení počtu 
obyvatel. V řešeném území je zabezpečen separovaný sběr odpadu - sklo, plasty a kovy 
a připravují se kontejnery na papír a karton a sběr nebezpečného odpadu. Biologicky 
rozložitelné odpady jsou odváženy na skládku Životice - Mořkov, stejně jako směsný tuhý 
komunální odpad. Tříděný odpad je odvážen do Valašského Meziříčí. 
Průmyslové odpady (např. ve firmě ALVE, spol. s r.o.) se likvidují podle plánů odpadového 
hospodářství firmy.   

Současné systémy nakládání s odpady jsou schopné zpracovat i budoucí zvýšené množství 
komunálního odpadu. 

 

 
•      Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

 
 
Výstavba především nové zástavby (plochy obytné smíšené) a nových ploch výroby 
a skladováním zmenší plochy území vhodné pro zasakování srážkové vody a vody z tání 
sněhu. Změní se odtokové poměry, zvýší se povrchový odtok.  
Cca třetina plochy určené k zástavbě je meliorována. Porušením stávajících odvodňovacích 
systémů může dojít k podmáčení terénu a iniciování sesuvů. 
 
 

• Změna vegetace 
 
Prakticky celá plocha navržená pro výstavbu byla dosud využívaná jako zemědělská půda.  
Změna využití si vyžádá zábor 71,41 ha půdy.  Plocha bude částečně zastavena, částečně bude 
zahradně upravena (trávník, keře, stromy apod.) pro nové plochy zeleně je vymezeno 0,78 ha. 
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• Změna vzhledu krajiny 

 

Nový územní plán Veřovice navyšuje především plochy smíšené obytné a plochy výroby a 
skladování. Návrhové plochy navazují na stávající plochy. Zóna výroby a skladování je 
soustředěna na západní okraj obce mezi stávající závod ALVE a stávající pálenici. Plochy 
obytné smíšené vyplňují proluky nebo navazují na současnou zástavbu, která přiléhá k páteřní 
komunikaci II/483. 

Z pohledového hlediska nedojde k výrazné změně. Výška staveb bude odpovídat výškám 
stávajících staveb, dojde však k plošnému rozšíření zástavby.  Změny jsou navrhovány 
v okrajové části přírodního parku Podbeskydí (to je severně od komunikace II/483) a ve 
východní části obce se týkají i CHKO Beskydy. 
 
 

• Systém NATURA 2000 
 
Systém Natura 2000 je v k.ú. Veřovice zastoupen ptačí oblastí Beskydy a evropsky 
významnou lokalitou CZ0724089  Beskydy. Obě území zaujímají jižní část katastrálního 
území a až na malé výjimky nesouvisí s plochami navrženými územním plánem Veřovice. 
Jejich rozsah je patrný z následujícího obrázku.  
 
Obrázek č. 28: Natura 2000 
 

 

 
Ptačí oblast Beskydy byla vymezena v roce 2004 Nařízením vlády č. 687/2004 Sb., kterým se 
vymezuje Ptačí oblast Beskydy. V dokumentu jsou vymezeny činnosti, ke kterým je nutný 
souhlas orgánu ochrany přírody. Seznam chráněných ptáků byl předmětem Nařízení vlády č. 
51/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Beskydy byla stanovena Nařízením vlády 
č.132/2005 Sb. v kategorii zvláště chráněné území CHKO (novela č.301/2007 Sb.). Do 
chráněného území zasahují plochy vymezené územním plánem jako Z 46 – Z 52. 
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• Ostatní systémy ochrany přírody 

   
CHKO, CHOPAV  Beskydy 
 
S plochou EVL Beskydy je prakticky totožná plocha CHKO Beskydy a CHOPAV Beskydy.  
Realizace územního plánu Veřovice na CHKO Beskydy a na CHOPAV Beskydy bude mít 
minimální vliv. V úvahu připadají výše zmíněné plochy Z 46 – Z 52. 
 
Obrázek č. 29 : CHKO Beskydy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP – přírodní 
památka Velký 

kámen  - balvanité 

sutě a skalní stěna 
s klenovou 
bučinou 
 
CHKO – 
chráněná krajinná 
oblast 

 
 
 
Obrázek č. 30 : Zonace CHKO Beskydy 
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Dle platné zonace odstupňované ochrany CHKO Beskydy (zpracované Správou CHKO 
Beskydy) je území CHKO rozděleno do 4 zón s rozdílnými předpoklady využití. Hospodářské 
využití území CHKO se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval 
a zlepšoval její přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce 
tohoto území.  
 
Územní plán zasahuje plochami Z 46 – Z 52 navrženými k využití do CHKO zóny III a IV. 
Pro zónu III. platí následující možné způsoby využívání: 
(http://www.beskydy.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=4992) 
 
Běžné obhospodařování lesů s minimalizací podílu nepůvodních dřevin, běžné 
obhospodařování luk a pastvin se snahou o zavádění ekologického hospodaření, dbát na 
zvyšování rozmanitosti ekosystémů. Údržba a obnova zástavby při vhodném objemovém a 
architektonickém řešení shluků staveb i jednotlivých staveb. Umisťování nových staveb 
sesouladit s územními plány tak, aby nedocházelo k urbanizaci krajinného prostředí, důsledně 
chránit a dotvářet ráz krajiny. 
 
Pro zónu IV je způsob využívání následující: 

 Hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích bez zvláštních omezení. V obcích a na 
pozemcích určených pro jejich rozvoj umisťovat architektonicky kvalitní stavby neohrožující 
prostředí. Území začlenit do programů obnovy vesnice, realizovat obnovu minimálního 
lokálního systému ekologické stability. 

Přírodní park Podbeskydí  
 
Do severní části řešeného území zasahuje část přírodního parku Podbeskydí. Přírodní park 
o celkové rozloze 125 km2 byl vyhlášen orgánem ochrany přírody k ochraně území vyhláškou 
č. 5/94 Okresního úřadu Nový Jičín. Z hlediska geomorfologického náleží oblast Veřovic do 
části, která je vymezena při severozápadním okraji pásma Moravskoslezských Beskyd 
výraznou Veřovickou brázdou, která se na východě u Frenštátu nad Ostravicí a Frýdlantu nad 
Ostravicí rozšiřuje v kotlinu. 
 
Území přírodního parku je rozděleno podle stupně ochranného režimu do IV zón. 
Hospodářské využití území přírodního parku lze provádět s ohledem na tyto zóny 
odstupňované ochrany tak, aby se zachoval krajinný ráz typický pro Podbeskydskou 
pahorkatinu a aby se udržoval a zlepšoval přírodní stav území, byly zachovány a vytvářeny 
optimální ekologické funkce tohoto území. Navrženou změnu lze realizovat pouze se 
souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.   
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Obrázek č. 31: Přírodní park Podbeskydí - http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ÚSES 
 
Specifickou ochranu vyžaduje i územní systém ekologické stability. Podmínky pro jeho 
výstavbu a následnou ochranu jsou součástí jeho návrhu. Hospodaření je zde regulováno, 
ideálním cílem hospodaření je vytvořit prostředí s druhovou a věkovou skladbou blízkou 
přirozené.  Návrh nadregionálních a regionálních prvků USES v širším okolí je uveden na 
obr. č. 24. Byl převzat z návrhu zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Krajíček a 
kol. 2008). Na  katastrální území Veřovice zasahují  nadregionální biokoridor K 144 
(mezofilní bučinný) a  K 145 (mezofilní bučinný) částečně regionální biocentra č.143   
a č.181.  Biocentra 143 a 181 jsou propojena regionálním biokoridorem č. 548.  

Přehled všech prvků ÚSES včetně vložených lokálních biocenter na trasu nadregionálního 
biokoridoru je uveden v Odůvodnění územního plánu Veřovice, grafické zpracování je 
v hlavním výkresu.  

Ochranná zóna nadregionálních koridorů je 2 km na každou stranu od osy koridoru 
a prakticky překrývá ochranu lokálních prvků ÚSES. 
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Obrázek č. 32 : Nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability  

(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/upl_0150_a2b.png)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Památné stromy 
 
Lokální ochranu vyžadují i památné stromy. V katastrálním území obce Veřovice je 
registrován jeden památný strom  - převzato ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny 
(http://drusop.tmapserver.cz/). Nachází se ve střední části obce na parcele č. 104 a nebude 
územním plánem ohrožen.  

 
Kód  Název Typ objektu  Počet Okres Dat. vyhl.  Dat. zruš.  
336 Veřovická lípa Jednotlivý strom 1 Nový Jičín 26.1.1972         

. 

4. Současné problémy a jevy životního prost ředí, které by mohly být 
uplatn ěním politiky územního rozvoje nebo územn ě plánovací 
dokumentace  významn ě ovlivn ěny. 
 

• Kvalita ovzduší, hluková zátěž 
 
 

Obecným problémem pro celé území Moravskoslezského kraje je kvalita ovzduší. 
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Sdělení odboru ochrany o vzduší MŽP č. 8 na 
základě dat z roku 2007 – Věstník 6/2009, území stavebního úřadu Frenštát pod Radhoštěm) 
pro 72,9 % území a BaP pro13,2% území) – náleží oblast pro stavební úřad Frenštát pod 
Radhoštěm k oblastem  se zhoršenou kvalitou ovzduší. Problematické jsou koncentrace PM10 
a BaP (polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren: 
 
Jižní polovina území tvořená horským územím Beskyd (totéž platí i pro katastrální území 
Veřovice) se vyznačuje lepší kvalitou ovzduší.  
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Do budoucna lze očekávat lokální zhoršování kvality ovzduší v řešeném území a to zejména 
podél dopravních komunikací s intenzivní dopravní zátěží. Podrobnější údaje o kvalitě 
ovzduší jsou uvedeny v kapitole 2. 
 
Obdobné závěry lze učinit i o hlukové zátěži. Ke zlepšení hlukové zátěže může dojít jen 
v místech přeložek komunikací , ke zhoršení naopak v místech s nárůstem intenzity dopravy , 
zejména v úsecích , kde prochází v plochách bytové výstavby. 
 
Obecně lze však očekávat, že uplatněním opatření ve smyslu koncepcí MSK, se situace bude 
plošně zlepšovat. 
 

• Staré ekologické zátěže 
 
V dokumentaci portálu veřejné správy (http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/) nejsou na katastru 
obce Veřovice evidovány žádné staré zátěže.  
 
 

• Nárůst plochy umělých povrchů  
 

Dosavadní využití území bylo příčinou vzniku umělých povrchů. Převládá prakticky zástavba. 
Rozsah umělých povrchů k roku 2000 je uveden na následujícím obrázku. Dnešní stav je již 
odlišný, chybí zde zejména průmyslová zástavba podél komunikace II/480.   
 
Obrázek č. 33: Umělé povrchy - http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Realizací územního plánu se rozsah zejména obytné zástavby ale i průmyslových ploch 
zvětší. Celkový zábor půdy se předpokládá 71,41 ha. 
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• Důlní činnost 
 
Na posuzovaném území není evidováno žádné činné důlní dílo. Stará důlní díla jsou ve 
východní části katastrálního území mimo plochy navržené pro využití dle územního plánu. 
 

• Sesuvná území 
 

V posuzovaném území je evidovaná řada drobnějších sesuvů (obr. č. 10). Území je náchylné 
k sesuvům a při úpravách terénu a stavební činnosti je nezbytné s možností vzniku sesuvu 
počítat.  
 

• Eroze půdy 
 
Území je ohroženo erozními procesy. Horninové prostředí a morfologické podmínky, 
zejména v navrženém území, jsou středně až silně náchylné k vzniku eroze. Dostupná data 
o erozi jsou uváděna ve ztrátě (úbytku) zeminy vyjádřené v mm/rok (eroze podle Stehlíka) 
nebo v t/rok (obr. 34). Potenciální vodní eroze v posuzovaném území podle Stehlíka dosahuje 
středních hodnot.  
 
Obrázek č.34 : Potenciální eroze (Mapový server ÚHÚL  www.uhul.cz/carto/ ) 
 

 Půdní eroze (Klasifikace dle Stehlíka) 
  

 

Topografický podklad  

sídla 
 

silnice III. 
třídy 

ostatní 
komunikace 

železnice 

vodní nádrže 

vodní toky 

plochy sídel 

lesní plocha 
Půdní eroze  

pot. eroze 
0.00-0.10 

pot. eroze 
0.11-0.50 

pot. eroze 
0.51-1.00 

pot. eroze 
1.00-5.00 

pot. eroze 
5.00-10.00 

pot. eroze 
větší než 10 

Poznámka: hodnoty eroze ve vysvětlivkách jsou  v mm/rok, v ploše 100x zvětšené 
 potenciální roční vodní eroze je za předpokladu, že půda není kryta ani vegetačním, 
 ani jiným krytem - http://lesprace.silvarium.cz/content/view/208/12/ ) 
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Při použití modernější metodiky je pro většinu území riziko eroze velké, průměrná ztráta půdy 
je však s ohledem na její způsob využití malý. Grafické zpracování rizika eroze a ztráty půdy 
je na obrázku č. 35 a č. 36.  

 
Obrázek č. 35: Eroze půdy (http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=eng) 

 

 
 

 
 

Průměrný smyv na pozemcích (ztráta půdy) na pozemcích je uveden na obrázku č. 39 
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Obrázek č. 36: Ztráta půdy (http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=eng) 
 

 
 
Z uvedených podkladů je zřejmé, že problematika eroze půdy je ovlivnitelná způsobem 
využití půdy nebo způsobem hospodaření na půdě. Proto je třeba věnovat pozornost omezení 
rizika vodní eroze. Zvýšenou erozi lze očekávat např. na plochách určených k výstavbě a to 
v období realizace zemních prací nebo na orných půdách s nevhodnými plodinami. Rizikové 
půdy je výhodnější zatravnit.  
 

• Ložiska nerostných surovin  
 

Dalšími významnými prvky pro koncepci jsou ochranná pásma ložisek nerostných surovin.  

Prakticky celé správní území obce Veřovice spadá do chráněného ložiskového území černého 
uhlí Čs. část Hornoslezské pánve. V současné době není pravděpodobná na většině území 
exploatace ložiska černého uhlí klasickými metodami a nepředpokládá se v souvislosti s tím 
vznik důlních škod deformacemi terénu.  

Chráněné území bylo stanoveno rozhodnutím MŽP ČR č.j. 880/667/22/A-10/97/98 ze dne 
27. 3. 1998 a v tom případě nebylo nutné postupovat dle ustanovení § 19 zákona č. 44/1988 
Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Se změnou  danou zákonem 
č.186/2006 Sb., který  nabyl účinnosti dne 1.1.2007, podle ustanovení §18 odst. 1a §19 
nového znění horního zákona vyplývá, že lze zřizovat stavby, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska jen na základně závazného stanoviska dotčeného orgánu a rozhodnutí o 
umístění stavby a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním může 
vydat jen příslušný orgán na základě závazného stanoviska orgánu kraje po projednání 
s obvodním báňským úřadem.(viz Stanovisko k aplikaci horního zákona v řízeních 
a postupech dle stavebního zákona – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 4.4.2007, č.j. 
ÚPS/4266/2007/Sni). Dne 17.9.2007 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje Závazné 
stanovisko k umísťování  staveb v chráněném ložiskovém území (č.j. MSK 127566/2007, 
sp.zn. ŽPZ/16077/2007/Svo) ve znění : Krajský úřad souhlasí s umísťováním  staveb v území 
ploch C2, bez stanovení podmínek pro jejich provedení. 
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• Chráněná území (podzemní vody) 
 
Na katastrálním území Veřovice nejsou žádné jímací oblasti a jejich chráněná území. V jižní 
polovině katastrálního území je oblast identická s vymezením CHKO Beskydy zařazena do 
CHOPAV Beskydy. 

 
• Chráněná území (ochrana přírody)  

 
Územní plán obce Veřovice vymezuje nové návrhové plochy do prostoru přírodního parku 
Podbeskydí. Realizace zástavby navržené územním plánem bude znamenat zásah do 
stávajících pozemků a výstavbu nových budov a ploch. Činnost bude znamenat minimálně 
následnou rekultivaci území a s ohledem na odvodnění třetiny ploch (21,20 ha z 59,37 ha) 
a riziko sesuvu i vodohospodářskou úpravu. K zajištění ochrany krajinných a přírodních 
hodnot bude vyžadován souhlas příslušného orgánu ochrany přírody.  
Obdobně se musí postupovat ve východní části obce, kde navržené plochy pro využití se 
nacházejí v III a IV. pásmu ochrany CHKO Beskydy a současně v územích EVL a Ptačí 
oblasti. Pro jejich realizaci je nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 

 

5. Zhodnocení stávajících a p ředpokládaných vliv ů navrhovaných variant 
politiky územního rozvoje nebo územn ě plánovací dokumentace. 

  
Moravskoslezský kraj je z hlediska kvality životního prostředí jeden z nejzatíženějších 
v České republice. Nejzávažnější je velkoplošné poškození krajiny těžbou, kontaminace půd 
a podzemní vody v důsledku průmyslové činnosti, znečištění povrchových vod a znečištění 
ovzduší z dopravy a stacionárních zdrojů. Nárůst dopravy zvyšuje i hlukovou zátěž v okolí 
silně zatížených komunikací a ve velkých městech. V Moravskoslezském kraji vzniká velké 
množství průmyslového odpadu, zejména z energetiky, hutnictví a těžby uhlí.  
Ekologická problematika vyvolala potřebu tyto problémy řešit a to i s ohledem na novou 
legislativu České republiky a legislativu Evropské unie. Z tohoto důvodu Moravskoslezský 
kraj zadal v roce 2002 zpracování následujících koncepčních materiálů v oblasti životního 
prostředí (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/zp_00.html): 

1. Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod na území 
Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010  

2. Program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského 
kraje  

3. Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje  
4. Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje  
5. Koncepce strategie ochrany přírody krajiny Moravskoslezského kraje  
6. Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Moravskoslezského kraje  
7. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje  
8. Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje 
9. Územní plán velkého územního celku Beskydy 

 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Veřovice SEA 

38 

Ad 1) Koncepční rozvojový dokument pro plánování v oblasti vod 

Cílem dokumentu je zhodnocení současného stavu povrchových a podzemních vod v kraji se 
zaměřením na jejich množství a kvalitu, včetně předpokládaného vývoje do budoucna a návrh 
způsobu protipovodňové ochrany i odstranění negativních vlivů znečišťování vod. Dokument 
je určen pro přechodné období do doby schválení Plánu oblasti jednotlivých povodí podle § 
25 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů), který bude zpracován v návaznosti na Plán hlavních povodí, 
schvalovaný vládou ČR. 

Plán povodí Odry se v současné době dokončuje a bude předložen na jaře 2008 ke schválení 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. V územním plánu je poukázáno na nevyhovující 
propustnost tří mostků přes Sedlnici z hlediska přívalových dešťů. Z důvodu ochrany 
železniční trati a komunikací, územní plán doporučuje u zmiňovaných tří mostů s propustkem 
zvětšení profilů propustků, pokud to prostorové podmínky umožňují, popřípadě prohloubení 
koryta.  

Ad 2) Program snižování emisí a imisí 
 

Cílem programu je zajištění kvality ovzduší a ochrany klimatu v souladu s rámcovou směrnicí 
Evropské unie o ovzduší. Program bude obsahovat akční plán ochrany ŽP v oblasti ochrany 
ovzduší a klimatu a bude mj. zahrnovat také problematiku úspor energie, včetně možností 
využití obnovitelných zdrojů energie, problematiku restrukturalizace průmyslu a vlivu 
dopravy. 
 
V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací 
škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na 
celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných 
hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných 
provozovateli zdrojů (zejména v souvislosti s platností emisních limitů pro zdroje 
znečišťování ovzduší podle vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb. a 356/2002 Sb.) a postupná změna 
palivové základny u všech kategorií stacionárních zdrojů. Příznivý vývoj se však v posledních 
letech zastavil a u některých ukazatelů došlo i ke zhoršení situace. 
 
V roce 2004 bylo vydáno Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský 
program snižování emisí Moravskoslezského kraje. 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. Na tento program by měly navazovat i místní programy snižování emisí znečišťujících 
látek na úrovni obcí.  
 
V rámci integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje byl 
sestaven časový plán implementací opatření. Zásadním opatřením (mimo průběžná 
technologická a kontrolní opatření, podporu ekologicky šetrných výrobků apod.) je k 30.10. 
2007 vyjednat rozsah snížení emisí  velkých zdrojů znečišťování. Za splnění odpovídá 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  Obdobná opatření pro střední a malé zdroje k datu 
1.1.2010 mají vyjednat obce. Program předpokládá, že k roku 2010 opatření povedou 
k určitému postupnému snížení výměry území, na kterém dochází k překračování imisních 
limitů  nebo u některých parametrů lze očekávat, že limity budou nad územím kraje plošně 
dodržovány. 
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 Pro obce je doporučeno zpracování programu ke zlepšení kvality ovzduší a v rámci 
aktualizace krajských programů iniciovat změny, které by do těchto programů zahrnuly 
opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší v řešeném území. Dále je nutno přiměřeně 
zohlednit překročení imisních limitů při povolování umístění dalších zdrojů znečištění 
ovzduší v území dotčených územních celků.  
 
 
Ad 3) Územní energetická koncepce 
 
Cílem územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje je vytvoření vhodných 
podmínek pro hospodárnou výrobu, distribuci a spotřebu energie s minimálním dopadem na 
životní prostředí a definování investičních potřeb v oblasti energetiky v kraji. Koncepce 
vychází z analýzy stávajícího stavu energetického systému, stanovení trendů vývoje poptávky 
a z již zpracovaných energetických dokumentů. 
 
Pro zabezpečení návrhů specifikovaných v územního plánu Veřovice se navrhuje v souladu 
s návrhem Změny č.1 ÚPN VÚC Beskydy (Atelier T – Plan s.r.o. Praha, 06/2006), posílení 
přenosového profilu elektrické energie mezi Polskem a ČR (požadavek EU do r. 2010) 
rekonstrukcí jednoduchého vedení 400 kV - VVN 403 Prosenice – Nošovice na dvojité 
vedení VVN 403 – 456. Potřebný příkon pro území obce Veřovice bude zajištěn z rozvodné 
soustavy 22 kV, linky VN 51 resp. VN 253, které jsou pro přenos potřebného příkonu 
dostatečně dimenzovány. 
 
S výstavbou vysokotlakých plynárenských zařízení na území obce se během návrhového 
období neuvažuje, dodávka zemního plynu bude zajištěna ze stávající RS VTL/STL Lichnov 
s příp. zvýšením jejího výkonu na celkovou potřebnou kapacitu pro obce Lichnov, Bordovice 
a Veřovice. Pro novou zástavbu je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní sítě. 
 
 
Ad 4) Plán odpadového hospodářství 
 

Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení 
a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Jeho 
zpracování vychází ze zákona o odpadech (zákon. č. 383/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění) a příslušné vyhlášky MŽP. 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 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.  

Nakládání s veškerým odpadem (TKO, tříděný odpad i nebezpečný odpad) ve Veřovicích 
zajišťují v plném rozsahu odborné firmy. 
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Ad 5) Koncepce strategie ochrany přírody krajiny 
 

Cílem Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny je vytvořit ucelený přehled o stavu 
přírody a krajiny na území Moravskoslezského kraje, včetně přehledu všech používaných 
nástrojů ochrany přírody. Koncepce vychází z cílů a principů Státního programu ochrany 
přírody a krajiny a z podrobné analýzy současného stavu. Srozumitelným způsobem navrhuje 
další nezbytné kroky k vytvoření uceleného systému ochrany přírody a krajiny v kraji. 
Koncepce reaguje na předpokládané změny veřejné správy v oblasti ochrany přírody 
a krajiny, vyvolané nezbytností implementace soustavy Natura 2000 dle směrnic Evropských 
společenství o ptácích a stanovištích. Dokument odpovídajícím způsobem popisuje 
příslušnost jednotlivých orgánů ochrany přírody k jednotlivým navrhovaným opatřením, 
příslušnou zodpovědnost za jejich provedení, včetně vyhodnocení ekonomických dopadů. 

Územní plán Veřovice respektuje vymezení chráněných území  i podmínky jejich využívání. 

Ad 6) Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

Cílem Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje je návrh uceleného systému EVVO v kraji, 
který bude na základě rovného přístupu ke všem cílovým skupinám EVVO naplňovat 
příslušná opatření Programu rozvoje kraje. Zpracování koncepce vychází především ze 
zákona o právu na informace (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění), který kraji ukládá 
povinnost podporovat v rámci samostatné působnosti vytvoření systému EVVO i z některých 
dalších předpisů (mj. usnesení vlády ke Státnímu programu EVVO v České republice).  

Ad 7) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Cílem Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (zpracovala společnost 
Koneko spol. s r.o. 2004 pro Ministerstvo zemědělství Moravskoslezský kraj) je vytvořit 
podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury na území 
Moravskoslezského kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních 
vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky příslušné směrnice 
Evropských společenství. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje optimální rozvoj 
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým 
upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti 
financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů. Plán rozvoje vodovodů 
a kanalizací je koordinován s příslušnými částmi Koncepčního rozvojového dokumentu pro 
plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje. 

V obci Veřovice v její východní části je vybudován vodovod, který je napojen na systém 
OOV přes přivaděč skupinového vodovodu Borovice, Veřovice, Mořkov, Voda do systému 
OOV je odebírána z přivaděče Nová Ves – Frenštát- Kopřivnice. Vodovod pokryje i potřeby 
nově navržených záměrů. Výstavba nových vodovodních řadů se předpokládá v období 1010 
– 2015. V západní části obce je zásobování pitnou vodou převážně řešeno individuálně 
pomocí studen. Územní plán navrhuje stávající vodovodní síť rozšířit o další vodovodní řady 
pro zásobování zastavitelných ploch. 

Obec Veřovice nemá vybudovanou systematickou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody se 
akumulují v septicích a žumpách. Ty mají přepady zaústěny do dešťové kanalizace, 
povrchových příkopů případně trativodů ( Koneko 2004). Vlastní domovní čistírnu odpadních 
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vod má zdravotní středisko, pěstitelská pálenice, a jednotlivé firmy v areálu bývalého ZD. 
V územním plánu je navržena výstavba nové oddílné kanalizační soustavy a ČOV.  

Ad 8. Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje 

Cílem této koncepce je: 

• zabezpečení rozvoje zemědělských aktivit v oblastech s příhodnými podmínkami pro 
agrární produkci,  

• zabezpečení jiných podnikatelských aktivit navazujících na rozvoj zemědělství 
i dalších vhodných odvětví,  

• zachování tradičních hodnot v území, a to i v návaznosti na trvale udržitelný rozvoj 
krajiny,  

• posílení ekonomické a sociální stability venkovských sídelních celků.  

Koncepce má část popisnou, analytickou a strategickou – návrhovou. 

Koncepčními materiály se řídí orgány kraje, např. při rozhodování o použití rozpočtu kraje 
apod., v některých případech jsou tyto dokumenty také závazné pro rozhodování dalších 
orgánů veřejné správy, včetně obcí.  

Výše uvedené koncepce byly zpracovány v souladu s Národním rozvojovým plánem 2000 – 
2006.   V roce 2006 vyl zpracován dokument Program rozvoje Moravskoslezského kraje 
(Agentura pro regionální rozvoj, a.s., G-Consult spol. s r.o.,Hospodářská rozvojová agentura 
třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o., RPIC-ViP s.r.o. 2006) na období 2006-2008. Program 
obsahuje zejména: 
a) analýzu hospodářského a sociálního rozvoje územního obvodu kraje, charakteristiku 
slabých a silných stránek jeho jednotlivých částí a hlavní směry rozvoje, 
b) vymezení regionů, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj 
kraje, spolu s uvedením oblastí, na něž má být podpora zaměřena včetně 
navrhovaných opatření, 
c) úkoly a priority v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, životního 
prostředí, sociální politiky, vzdělávání a dalších odvětví v jeho samostatné působnosti. 
Program je strukturován do pěti prioritních oblastí: 
1. Konkurenceschopné podnikání 
2. Úspěšní lidé 
3. Dynamická společnost 
4. Efektivní infrastruktura 
5. Vzkvétající území 
 
 Pro další období byly koncepce rozpracovány v Národním rozvojovém plánu ČR 2007 – 
2013.  
Globálním cílem Národního rozvojového plánu v období 2007 – 2013 je přeměna 
socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje 
tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život 
obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno 
udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat 
o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke 
zvyšování úrovně kvality života obyvatelstva. Byly vymezeny strategické cíle: 

⇒ Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
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⇒ Atraktivní prostředí 
⇒ Vyvážený rozvoj území 

 
Na základě definovaných cílů a priorit byly vymezeny následující operační programy: 
OP Podnikání a inovace, OP Výzkum, vývoj, inovace, OP Zaměstnanost, OP Vzdělávání, OP 
Životní prostředí, OP Doprava, Integrovaný operační program, Regionální operační programy 
regionů soudržnosti, OP Konkurenceschopnost a OP Adaptabilita pro cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost - region soudržnosti Praha, OP Přeshraniční spolupráce 
pro cíl Evropská územní spolupráce, OP Technická pomoc. 
Z hlediska vlivu na prostředí je velmi významný OP Životní prostředí. Globálním cílem OP 
Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu 
udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti 
životního prostředí. 
 
Specifické cíle tohoto operačního programu se vztahují na zlepšení situace v následujících 
oblastech: 
1. vodní hospodářství a protipovodňová ochrana 
2. ovzduší a hluk 
3. využití obnovitelných zdrojů energie, 
4. odpady, obaly a staré zátěže, 
5. environmentální rizika, omezování průmyslového znečištění a zlepšení životního 
prostředí urbanizované krajiny 
6. příroda a krajina 
7. environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta 

S výše uvedenými koncepcemi souvisí i Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje.  

Ad. 9 Územní plán velkého územního celku Beskydy 

V ÚPN VÚC jsou obsaženy následující záměry,  týkající se obce Veřovice: 

• Změna č. 1 VUC Beskydy v seznamu veřejně prospěšných staveb uvádí přeložku 
silnice II/483 v katastru obce 

• Železniční trať č. 325 Studénka - Veřovice, navazující v žst. Studénka na II. a III. 
tranzitní železniční koridor, se stane součástí kolejového napojení a zpřístupnění 
celého rozvojového prostoru pro osobní i nákladní kolejovou dopravu v ose Studénka 
- Sedlnice - letiště Ostrava-Mošnov. V souvislosti s novou přepravní funkcí regionální 
tratě č. 325 Studénka - Veřovice je navrhována elektrizace tratě (včetně nového 
spojení). V 1. etapě bude realizován traťový úsek Studénka - Sedlnice (- dopravna 
Mošnov) a v 2. etapě úsek Sedlnice – Veřovice.  

 
• Vyhlášení systému Natura 2000 – Ptačí oblast Beskydy a EVL Beskydy 

 
• Doplnění skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES 

Územní plán Veřovice respektuje výše jmenované záměry. 

V oblasti zdraví obyvatelstva se Česká republika připojila k deklaraci ZDRAVÍ 21 . Na této 
deklaraci se usnesly členské státy Světové zdravotnické organizace na 51. světovém 
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zdravotnickém shromáždění v květnu 1998. Deklarace formuluje základní politické principy 
péče o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech. Zdraví je v deklaraci stanoveno 
jedním ze základních lidských práv a jeho zlepšování hlavním cílem sociálního 
a hospodářského vývoje. Deklarace definuje 21 cílů. Popisuje dílčí úkoly i aktivity pro jejich 
dosažení. Realizací cílů ZDRAVÍ 21 by členské státy měly dosáhnout výrazného snížení 
úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, na nádory, úrazy a snížit výskyt závažných nemocí 
a faktorů, které je ovlivňují. Prostředkem je k tomu pokrok v prevenci příčin a rizik nemocí. 
Na plnění programu se budou podílet všechny složky společnosti. Pro řešení územního plánu 
a zejména výstavbu průmyslových objektů a zón je významný cíl 13 – Zdravé místní životní 
podmínky.  
Zdravotní stav obyvatel a stav životního prostředí v ostravsko-karvinské oblasti je 
dlouhodobě sledován od roku 1994 Krajskou hygienickou stanicí Ostrava, od roku 2004 
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Šrám (2007) porovnává tyto výsledky s údaji 
v Praze, Teplicích a Prachaticích (lokality, kde byl sledován vývoj znečištění ovzduší a 
zdravotní stav populace). Konstatuje, že průměrné roční koncentrace PM10 v roce 2005 
překračovaly hodnotu 40µg/m3 (lokalita Bartovice) v měsících leden až březen a v říjnu až 
prosinci. V obdobných termínech byly na Ostravsku pozorovány i zvýšené koncentrace PAU. 
V roce 2006 se situace příliš nezměnila. Ostravsko patří k nejvíce zatíženým územím. 
Koncentrace karcinogenních PAU jsou na Ostravsku nejvyšší v celé ČR. Výsledkem je 
nepříznivý vliv na počátky těhotenství, schopnost oplodnění spermií, na dýchací onemocnění 
u dětí a na astma.  

Situaci a vývoj lze dobře ilustrovat na vývoji astmatu a alergií u dětí 
(http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vyskyt-astmatu-a-alergii-u-deti-1).   Studie probíhá 
opakovaně v 18 městech ČR: Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek, Hodonín, Jablonec n. 
Nisou, Jihlava, Karviná, Kladno, Hradec Králové, Mělník, Most, Olomouc, Ostrava, Praha, 
Sokolov, Ústí n. Labem, Ústí n. Orlicí, Žďár n. Sázavou. Podle periodicky opakovaného 
šetření prevalence alergií vzrostl počet alergických dětí za posledních deset let téměř 
dvojnásobně: ze 17 % v roce 1996 na 32% v roce 2006. Nejčastějším onemocněním je 
alergická rýma pylová a atopický ekzém; obě tyto alergie činí přes polovinu všech 
diagnostikovaných alergických onemocnění. V roce 2006 bylo lékařem diagnostikováno 
astma u 8% dětí, což představuje nárůst o polovinu ve srovnání s rokem 1996.  Výskyt 
alergických onemocnění je závislý na věku. Pro mladší děti je typický zejména atopický 
ekzém, pro starší děti pylová alergická rýma. U této diagnózy je evidentní nárůst s věkem. 
Výskyt astmatu byl v roce 2006 nejvyšší u třináctiletých, a to téměř dvojnásobný ve srovnání 
s pětiletými. Uvedená data jsou vztažena k výše uvedeným lokalitám. S ohledem na to, že 
průměrné roční koncentrace prachových částic PM10 pro území stavebního úřadu ve 
Štramberku přesahovaly 30 ng.m-3 lze podobné i když mírnější závěry očekávat i pro území 
Veřovic. Pro krátkodobě zvýšené denní koncentrace suspendovaných částic PM10 se udává, že 
způsobují nárůst celkové nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, 
zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání, zejména u astmatiků 
(http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/expozice-obyvatel-suspendovanym-casticim-ve-
venkovnim-1). Mezi účinky dlouhodobě zvýšených koncentrací patří snížení plicních funkcí u 
dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskytu symptomů 
chronického zánětu průdušek, zkrácení délky života hlavně z důvodu vyšší úmrtnosti na 
choroby srdce a cév a pravděpodobně i na rakovinu plic. Tyto účinky suspendovaných částic 
frakce PM10 bývají uváděny i při průměrných ročních koncentrací nižších než 30 µg/m3. Při 
chronické expozici suspendovaným částicím frakce PM2,5 se redukce očekávané délky života 
začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací 10 µg/m3.  V Moravskoslezském 
kraji se sledují okresy Karviná, Frýdek – Místek a Ostrava – město. Ve všech lokalitách 
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hodnoty PM2,5 se nejčastěji pohybují mezi 20 – 30 µg/m3. V okrese Nový Jičín se měření 
neprovádějí. 

V prostoru obce Veřovice není situace tak vyhrocená, lokalita se nachází na jižním okraji 
zatíženého území, kde koncentrace výše popsaných látek nejsou tak vysoké.  
 

6. Porovnání zjišt ěných nebo p ředpokládaných kladných a záporných 
vliv ů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný 
popis použitých metod vyhodnocení v četně jejich omezení  

 
Při hodnocení této kapitoly se neuvažuje s nulovou variantou, která by znamenala zachování 
stávajícího stavu území, to je existenci stávajícího územního plánu obce Veřovice. 

Územní plán obce Veřovice nepředkládá variantní řešení.  
 

7. Popis navrhovaných opat ření pro p ředcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjišt ěných nebo p ředpokládaných závažných 
záporných vliv ů na životní prost ředí  

Za negativní vlivy vyplývající z realizace Změny č.1  územního plánu  obce Veřovice 
považujeme zejména: 

• Zábor půdy, změna zemědělského půdního fondu  
• Změna dopravní zátěže území 

• Zvýšení emisní a hlukové zátěže území  

• Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace životního 
prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod)  

• Změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

• Změnu vzhledu krajiny 
 
Tyto změny jsou hodnoceny i textové části zdůvodnění územního plánu.  
 
 

• Zábor půdy, změna zemědělského půdního fondu 
 
 
Celkově je navržen zábor z půdy 71,41 ha, z toho je 68,92 ha zemědělských pozemků. 
Z hlediska třídy ochrany jsou plochy určené k odnětí ze ZPF zatříděné převážně do tříd 
ochrany III až IV. Vyskytují se však i plochy třídy I.  
Pro potřeby územního systému ekologické stability se předpokládá zábor celkem 22,54 ha 
zemědělských pozemků. 
 
Záměr je navržen na plochách orné půdy převážně horší kvality.  Přesto při realizaci staveb je 
nezbytné nabídnout skrytou ornici k využití na rekultivaci nebo zkvalitnění jiných pozemků. 
 

• Změna dopravní zátěže území. Zvýšení emisní a hlukové zátěže území 
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V budoucnu lze očekávat s rozšířením zástavby, posílením výroby a provozem biostanice 
nárůst automobilové dopravy, která bude úměrná kapacitě výroby a počtu obyvatel. 
S ohledem na současný provoz na komunikacích II/480 a II/483  neočekáváme enormní 
nárůst, který by byl příčinou výrazné hlukové zátěže nebo výrazného nárůstu emisí.  
 
Úroveň nárůstu hlukové zátěže z ostatního silničního provozu bude závislá i na vývoji nových 
technologií v automobilovém průmyslu (nová paliva, nové typy motorů, tiché pneumatiky 
apod.).  
Jistou nadějí může být i evropské opatření, které bude muset ČR aplikovat a to zpracování 
strategické hlukové mapy a následně akčních plánů na snižování hluku (Doucha 2008). 
 
Emisní situaci může zlepšit i omezení počtu lokálních topenišť na pevná paliva a přechod na 
vytápění zemním plynem. 
 

• Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace 
životního prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových 
vod)  

 
Produkce odpadů bude zákonitě stoupat s růstem produkce ve výrobních jednotkách a 
s nárůstem obyvatel. Současně lze však očekávat zvyšování podílu tříděného odpadu a 
následné recyklace. Tento předpoklad je v souladu s Plánem odpadového hospodářství 
Moravskoslezského kraje i v zájmu provozovatelů.  
Příznivě může produkci odpadů ovlivnit plánovaná výstavba biostanice. Při vhodné volbě 
technologického zařízení a vysoké účinnosti, lze docílit téměř bezodpadového výrobního 
procesu, naopak zařízení může zpracovávat biologické odpady z jiných zdrojů. Výsledkem je 
mimo bioplyn výroba hnojiv. Pokud se týká odpadních vod, bude mít biostanice vlastní ČOV. 
Odpadem budou kaly, které se budou likvidovat podle platné legislativy a to předáním 
oprávněné osobě k dalšímu zpracování nebo při vhodném složení se dají využít jako hnojiva.  
Specifickým problémem může být zápach. 
 
 

• Změna odtokových poměrů ze zastavených ploch 
 
Výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako orná půda, bude mít za 
následek změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem nebo 
stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod a současně 
urychlí povrchový odtok. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zasakováním 
vhodných dešťových vod (voda ze střech) na lokalitě. Voda z komunikací a parkovišť může 
být kontaminována a je vhodnější jí odvádět do kanalizace. Zasakování vod však nesmí 
podporovat aktivitu sesuvů. 
Většina ploch navržených pro výstavbu je meliorovaná. Porušením odvodnění může dojít 
k podmáčení území i staveb a v krajním případě i k iniciování sesuvu.  Změnám lze 
předcházet důsledným respektováním a zachováním funkčnosti dosavadních drenážních 
systémů nebo jejich rekonstrukcí.  
 
 

• Změna vzhledu krajiny 
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Nová zástavba částečně změní vzhled krajiny.  Na severozápadním okraji obce se rozšíří 
plochy technického vybavení a podnikatelských aktivit.  Původní i nově navržené plochy jsou 
řazeny do zóny výroby – výrobní objekty – hřeben střech max. 7 m od terénu.  Realizací 
územního plánu Veřovice se z hlediska krajinné ekologie dále zvětší zastavěná část území o 
nové rodinné domy prakticky po celé trase současné výstavby. Nové stavby zaplní proluky 
nebo budou navazovat na stávající zástavbu.   
 

8. Zhodnocení zp ůsobu zapracování cíl ů ochrany životního prost ředí přijatých 
na mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich 
zohledn ění při výb ěru řešení.  Zhodnocení zp ůsobu zapracování cíl ů ochrany 
životního prost ředí do územn ě plánovací dokumentace a jejich zohledn ění při 
výběru variant řešení.  
 

Pro řešení územních plánů je důležité základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os 
a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů.  

Základní vymezení a definice rozvojových oblastí je provedena v Politice územního rozvoje 
ČR (PÚR ČR).  

V rámci PÚR ČR byly vymezeny i tzv. specifické oblasti (SOB) – řešené území zahrnuje: 

SOB 2 - specifická oblast Beskydy, s vymezením SO ORP Frenštát pod Radhoštěm, 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov, Rožnov pod Radhoštěm, Třinec, Vsetín. 

Území Veřovic není součástí žádné z rozvojových oblastí nebo os. V územním plánu se 
přesto vychází z  problému specifikovaných pro SOB 2. Za základní problémy řešeného 
území se považuje nerovnovážný a nepříznivý stav hospodářského pilíře řešeného území a 
problémy v oblasti životního prostředí. 
 
V souvislosti se strategickým záměrem rozvoje přenosové soustavy ČEPS a.s. a v souladu 
s návrhem Změny č.1 ÚPN VÚC Beskydy (Atelier T – Plan s.r.o. Praha, 06/2006), se 
navrhuje posílení přenosového profilu elektrické energie mezi Polskem a ČR (požadavek EU 
do r. 2010) rekonstrukcí jednoduchého vedení 400 kV - VVN 403 Prosenice – Nošovice na 
dvojité vedení VVN 403 – 456. 
 
Pro zapracování dalších aspektů se vycházelo z   koncepcí platných pro Moravskoslezský 
kraj. Popis jejich základních charakteristik a aplikací je uveden v kapitole 5. Koncepce 
obsahují i výhledy a cíle pro životní prostředí Týká se to zhodnocení a vývoje rozvoje 
budování vodovodů a kanalizací, zlepšování kvality ovzduší, hospodaření s odpady, 
energetické koncepce, rozvoje dopravy, programu Zdraví 21 a ochrany přírody.  
 
 
 
 
 

9. Návrh ukazatel ů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentace na životní prost ředí 
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Územní plán obce Veřovice navrhuje změny, které umožní další hospodářský rozvoj obce a 
současně doplní řadu nových úprav, které mají za cíl zachovat ekologickou stabilitu krajiny. 
Při realizaci změn a sledování jejích vlivů na životní prostředí je nezbytné dodržovat určité 
postupy a ukazatele specifické pro posuzované území: 

• Řada doporučení je v obecné úrovni zapracována jak v konceptu územního 
plánu. Tato doporučení po jejich projednání a schválení  je nezbytné respektovat, 
aby negativní dopady těchto změn byly minimální nebo byly  zcela odstraněny. 

•  Je nutno počítat s dalším projednáním záměrů ve smyslu posouzení vlivů 
tohoto záměru podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

• U konkrétních území  s již definovanou ochranou (přírodní park Podbeskydí) je 
třeba podmínky vyhlášky platné pro toto území  a jejích naplňování kontrolovat. 
Nestandardní zásahy předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

• Schvalovat záměry, které odpovídají platnému konceptu územního plánu a při 
jejich realizaci zachovávat postupy, které neohrozí okolní prostředí a umožní 
naplnění cílů koncepcí Moravskoslezského kraje 

• Při konkrétní realizaci záměrů postupovat při výběru technologie návrhu stavby 
podle následujících kritérií:  

− Zacházení s nebezpečnými látkami 
− Zabezpečení ochrany půd a horninového prostředí 
− Zabezpečení ochrany vod, výstavba odpovídající ČOV 
− Zachování odtokových poměrů  
− Řešení dopravy s ohledem na intenzitu dopravy v místě projektu 
− Produkce emisí 
− Produkce odpadů a jejich likvidace 
− Estetika stavby a její soulad s okolím 
− Využití prostoru k výsadbě zeleně 
− Počet nově vytvořených pracovních míst 

• U výstavby rodinných domů doporučujeme zvažovat vnější siluety zastavěného 
území s ohledem na charakteru a rozmístění povolovaných staveb a 
doprovodné zeleně. Doporučujeme zachovávat charakter staveb, který 
koresponduje se současným charakterem staveb.  

• V územích potenciálních sesuvů neprovádět zasakování dešťových vod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj ů 
 
Zpracování územního plánu obce Veřovice stanoví základní koncepci rozvoje obce.  
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Návrh řešení územního plánu předkládá zábor půdy 71,41 ha, z toho je 68,92 ha 
zemědělských pozemků.  

Zábor je vymezen především pro plochy obytné smíšené (39,41 ha) a pro plochy výroby a 
skladování (13,38 ha). Výroba a skladování budou soustředěny na západní okraj obce podél 
komunikace II/480, plochy obytné smíšené jsou rozmístěny po celé obci do proluk nebo 
navazují na stávající zástavbu.  
 
K zalesnění je naopak navrženo v rámci územního systému ekologické stability 21,54 ha 
zemědělských pozemků 

Územního plánu dále řeší zásobování nových aktivit vodou, plynem a elektrickou energií a 
zabývá se i  likvidací odpadních vod.    
 
Plochy vymezené územním plánem částečně zasahují do okraje přírodního parku Podbeskydí 
a v malé míře i do CHKO Beskydy. Realizace těchto záměrů bude vyžadovat souhlas 
příslušných orgánu ochrany přírody. 
 
Předložený územní plán obce Veřovice je z hlediska ochrany životního prostředí a přírody 
akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v tomto posouzení a při dodržení 
předložené specifikace územního plánu obce Veřovice.  
 
V Ostravě dne 25.9.2009, upraveno po společném jednání v květnu 2010 
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