Vyhodnocení vlivů
ZÚR ZK na životní prostředí

Zlín, dne 11. 06. 2012

Veřejné projednání návrhu aktualizace ZÚR ZK včetně vyhodnocení vlivů
A-ZÚR ZK na URÚ dle § 42 odst.2, § 39 odst. 1 a § 22 stavebního zákona

Předmět hodnocení
Změny v aktualizaci ZÚR ZK

Změny v aktualizaci SEA

úprava priorit ZK dle PÚR ČR 2008

bez významnějších změn

upřesnění rozvojové oblasti OB9 Zlín
a rozvojových os OS11a OS12
republikového významu

aktualizace hodnocení

upřesnění vymezení specifické oblasti
republikového významu SOB2

aktualizace hodnocení

nově vymezené specifické oblasti
nadmístního významu
NSOB1-Bílé Karpaty
a NSOB2-Litenčicko

aktualizace hodnocení

prověření a úprava vedení koridoru RBK
1582

aktualizace hodnocení

Hodnocení rozvojových oblastí a os
a specifických oblastí










Ochrana přírody a krajiny (CHKO, MZCHÚ, Natura 2000,
PPk)
Ovzduší (vlivy v důsledku rozvoje ekonom. aktivit)
Voda (CHOPAV, PHO, vlivy v důsledku rozvoje ekonom. aktivit)
Zemědělská a lesní půda (zábor)
Geologické poměry, zdroje nerostných surovin
Kulturní a historické hodnoty

Hodnocení ploch a koridorů (1)
Změna

Vlivy na ŽP

Prodloužení tratě Vizovice – Valašská Polanka;
převedeno z návrhu do územní rezervy

bez vlivu

Suché vodní nádrže a ochranné valy; vypuštěny
(pro územní plány závazné Plány oblastí povodí
Moravy a Dyje schválené Zastupitelstvem ZK)

bez vlivu

VVN 110 kV Uherský Brod – Strání
(- Slovensko); vypuštěn koridor územní rezervy

bez vlivu

VTL obchvat Vsetína; převeden z návrhu do
stavu

bez vlivu

ÚSES - NRBK 144 Jezernice-Hukvaldy;
prověření v koordinaci s MSK – beze změny

bez vlivu

Hodnocení ploch a koridorů (2)

Změna

Vlivy na ŽP

ÚSES - RBK Hrabůvka-Na Horách; prověření a
úprava vymezení souladu
s pozemkovými úpravami v prostoru Otrokovic

bez vlivu

Plochy vhodné pro akumulaci povrchových
vod; vypuštěno 8 ploch územních rezerv ponechány 2

bez vlivu

Prověření a úprava vedení trasy RBK 1582

Výsledky hodnocení





Změny ve vymezení rozvojových oblastí, os
a specifických oblastí – bez konkrétních vlivů
na sledované složky ŽP
Změny ve vymezení ploch a koridorů – bez vlivu
na sledované složky ŽP

Závěr hodnocení vlivů A-ZÚR ZK na ŽP

Vyhodnocením vlivů
Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na životní prostředí
nebyly identifikovány vlivy vylučující přijetí a realizaci posuzované
koncepce.

Záměry je nutné vyhodnotit v dalších stupních na úrovni územních plánů a projektové EIA.

Vyhodnocení vlivů
ZÚR ZK na území NATURA 2000

Nové evropsky významné lokality (EVL)


Novela nařízení vlády č. 132/2005 Sb. (schválená vládou 5.10.2010)
– rozšíření EVL na území ČR o dalších 234 lokalit



Na území ZK – oproti vydaným ZÚR ZK – rozšíření o 11 nových EVL
+ 1 rozšíření stávající


Bílé Karpaty (rozšíření lokality)



Bílé Potoky,



Hostýnské vrchy (nová lokalita nahrazuje zrušenou)



Kojetínské vrchy,



Na Koncoch,



Nad Kašavou,



Podkrálovec,



Přestavlcký les,



Rudický les,



Valentová,



Valy-Bučník,



Vlárský průsmyk (nová lokalita nahrazuje zrušenou)

Vyhodnocení vlivů na nové EVL
Metodika




Hodnocení vlivů již vydaných ZÚR ZK
Hodnocení aktualizace ZÚR ZK




Identifikovány lokality vzdálené do 1 km od ploch
a koridorů návrhů a územních rezerv
Stupnice hodnocení významnosti vlivů:







–2 významně negativní vliv
–1 mírně negativní vliv
? možný negativní vliv
0 nulový vliv
+ pozitivní vliv
– není možné hodnotit (není specifikován záměr)

Výsledky vyhodnocení
Celkem dotčeno novými EVL
12 návrhů (VPS)
 1 územní rezerva




Hodnocení podle významnosti vlivů:




–2 významně negativní vliv: 0 záměrů
–1 mírně negativní vliv:
0 záměrů
? možný negativní vliv:
4 záměry:










PK08 - silnice I/50 Starý Hrozenkov, obchvat
PK11 - silnice I/57 Valašské Klobouky, obchvat
PK12 - silnice I/57 Brumov – Bylnice, obchvat
LAPV Rajnochovice (územní rezerva)

0 nulový vliv:
+ pozitivní vliv:
– není možné hodnotit:



L05 - heliport Valašské Klobouky
L06 - heliport Slavičín

7 záměrů
0 záměrů
2 záměry:

Závěr hodnocení vlivů A-ZÚR ZK
na území Natura 2000

Předložená koncepce
Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
nemá významný negativní vliv na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti.

Záměry je nutné vyhodnotit v dalších stupních na úrovni územních plánů
a projektové EIA.

Vyhodnocení vlivů
ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů ZÚR Zlínského kraje
na udržitelný rozvoj území












Oddíl A. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na životní prostředí podle přílohy
k zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Oddíl B. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na území NATURA 2000

Oddíl C. Vyhodnocení vlivů ZÚR ZK na stav a vývoj území podle
vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP
Oddíl D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb – RURÚ / SWOT
Oddíl E. Vyhodnocení přínosů ZÚR ZK k naplnění priorit územního
plánování
Oddíl F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí

Vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR ZK
na udržitelný rozvoj území (1)
SHRNUTÍ:
Hodnocení z hlediska vyváženosti vztahů jednotlivých pilířů URÚ:
a) životní prostředí
b) hospodářský rozvoj
c) soudržnost společenství obyvatel






Ad a) Aktualizovanými záměry nedojde k negativnímu ovlivnění stavu ŽP, spíše lze očekávat jeho
zkvalitnění – podmínka respektování hlavních environmentálních limitů (priority, zásady pro rozhodování
o změnách v území a úkoly pro ÚP)
Ad b) Rozvoj dopravní a technické infrastruktury posiluje podmínky pro hospodářský rozvoj kraje,
zhodnocena i vysoká atraktivita přírody a krajiny a kvalita ŽP pro podporu a rozvoj rekreace,
cestovního ruchu a turistiky
(priority, zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro ÚP).
Ad c) Souvisí s příznivým ŽP a ekonomickou úrovní oblasti. Pro rozvojové osy a oblasti vymezeny
úkoly pro ÚP - minimalizace negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, na jeho přírodní a krajinné hodnoty,
ochrana panoramat historických měst, venkovských prostorů
a sídel, posílení veřejné zeleně v urbanizovaných částech území apod.
(priority, zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro ÚP)

Vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR ZK
na udržitelný rozvoj území (2)

V CÍLOVÉM STAVU LZE OČEKÁVAT VYVÁŽENOST
VŠECH TŘÍ PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Životní
prostředí

Hospodářský rozvoj

Soudržnost
společenství obyvatel
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