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A)

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území vymezeno k 1. 11. 2011
Hranice zastavěného území je vyznačena na výkresech:
-

A.1

Výkres základní členění území

-

A.2

Hlavní výkres

-

B.2

Výkres předpokládaných záborů ZPF

-

C.1

Koordinační výkres
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B.

Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Cílem zpracování územní studie je koordinace území po těžbě štěrkopísků. Úkolem územní
studie – jak byla zadání – není obhajoba těžby ( tedy i záboru ZPF ), nýbrž uspořádání území
z hlediska jeho koordinace vůči záměrům kraje a dotčených obcí.
B.1

Koncepce rozvoje řešeného území sleduje tyto cíle:

-

vymezuje přiměřené plochy pro rekreační využití území:
-

rekreační areál Pahrbek
rekreační areál Skleníky
cyklostezku podél levého břehu Moravy Pahrbek – jez Spytihněv
Napajedla - Pahrbek

a rozvíjí je dále přiměřeným způsobem:
-

vymezuje přiměřené území přírodní s potenciálem bezzásahových ploch a následnou
ochranou prostřednictvím vyhlášení maloplošného chráněného území dle zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
-

-

využívá současného provozního areálu CEMEX ( = zastavěného území ) pro další
rozvoj sportovně – rekreačního areálu,
vymezuje trasu naučné stezky,
vymezuje cyklo a in-line okruh,
vymezuje varianty chráněných přístavišť

upravuje tvar a uspořádání rekultivací po těžbě štěrkopísku pro budoucí přírodní
bezzásahové plochy,
vymezuje trasu naučné stezky,
vymezuje posice vyhlídkových bodů,
vymezuje využití ploch zemědělského půdního fondu,
navrhuje další plochy spontánní zeleně na plochách zemědělského půdního fondu
v zamokřených či jinak nevhodných lokalitách,

vymezuje zájmová území rozhodujících fyzických a právnických osob:
-

vymezuje areál hřebčína jako plochy zemědělské – specifické s vyloučením jiných
funkcí a činností,
koordinuje postup těžby štěrkopísků a následnou rekultivaci – akceptuje schválené
plány rekultivací pro výsledný tvar a účel území

B.2

Koncepce ochrany hodnot řešeného území sleduje tyto cíle:

-

ochranu vodohospodářských zájmů – zachování retenčních schopností a respektování
vymezené úrovně záplavového území Q 100:
-

územní studie akceptuje v současné době stanovené záplavové území Q5, Q20,
Q100 dle Územně analytických podkladů ORP Otrokovice ( dále ÚAP ) a aktivní zónu
Q 100 dle návrhu Povodí Moravy, s. p. Brno jako správce vodního toku Morava
(doposud není schváleno), v členění dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti ( dále vyhlášky 501/2006 Sb. )

-

územní studie akceptuje opatření, vyplývající pro řešené území v podrobnosti
územního plánování z Plánu oblasti Povodí Moravy 2010 – 2015 a Studie ochrany
před povodněmi na území Zlínského kraje
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-

revizi a vzájemnou koordinaci územního systému ekologické stability a ochranu
přírodních prvků, vykazujících vlastnosti významných krajinných prvků ( dále VKP )
definovaných zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ( dále zák. 114/1992
Sb.),
Územní studie obsahuje návrh místního ( lokálního ) systému ekologické stability ( dále LSES)
s přednostním zapracováním jejich posice a významu dle územních plánů dotčených
územních jednotek. V odůvodněných případech navozuje korekci tras a posic. Návrh LSES je
dále zpřesněn podle hranic parcel, popř. terénních hran navržené rekultivace.
Územní studie akceptuje VKP definované § 3 zákona 114/1992 Sb. v rozsahu:
les,
vodní tok,
jezero,
remízy,
meze,
trvalé travní plochy.

-

převzetí hodnot území, definovaných jako jevy:
Součástí územní studie je zohlednění jevů dle ÚAP v rozsahu:
011 – urbanistické hodnoty
013 – historicky významná stavba, soubor
014 – architektonicky významná stavba, soubor

-

maximální využití realizovaných staveb pro stabilizaci a další rozvoj území:
převzaty jsou realizované a probíhající investice v území
pro další rozvoj jsou přednostně využívány plochy zastavěného území

-

odstranění staveb, objektů či činností, nesouvisejících či znehodnocujících přírodně
rekreační potenciál řešeného území:
Územní studie označuje plochy, které jsou stavbami, jejichž posice a využití je v rozporu s cíly
územní studie. Tyto plochy jsou hodnoceny jako plochy asanace s možností případného
vyvlastnění na platformě schváleného územního plánu dotčené územní jednotky.

B.3

Koncepce rozvoje hodnot řešeného území sleduje tyto cíle:

-

nastavení rozvojových ploch rekreace v míře, odpovídající potenciálu území:
Územní studie vymezuje a odůvodňuje velikost a zaměření ploch rekreace s ohledem na
potenciál území a postup těžby štěrkopísku

-

využití postupné rekultivace ploch po těžbě štěrkopísku k vytvoření přírodních ploch:
Územní studie přebírá rozsah rekultivací, tvarování terénu, vodních ploch a vegetační kryt pro
celkové uspořádání území. Cílové uspořádání území není s plánem rekultivací v rozporu,
umožní jejich provedení a v jiném čase a jinou investicí provedení cílových úprav dle této
územní studie.

-

vyhodnocení vazeb zastavěného území dotčených územních jednotek a návrh opatření
ke vzájemné podpoře rozvoje
Územní studie maximálně zohledňuje rozvojové plochy a jiné výstupy z územních plánů
dotčených územních jednotek a mění je v omezené míře s příslušným odůvodněním.
Součástí územní studie je zapracování a vyhodnocení dopadů a změn v řešeném území
souvisejících s realizací jižního obchvatu Napajedel včetně přemostění Moravy a připojení na
připravovanou silnici R55.
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C.

Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce respektuje záměry obcí, zájmy fyzických a právnických osob a majitelů
pozemků a nemovitostí.
Urbanistická koncepce vychází ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, platné územní
plány obce, popř. další záměry obcí, obsažené v rozpracovaných změnách ÚPD. Záměry, které jsou
odchylné od ÚPD jako celku jsou zobrazeny jako variantní řešení.
Základní členění řešeného území sleduje tyto vlastnosti území:
Urbanizované území:
- urbanizované území města Napajedla a obcí Spytihněv a Topolná včetně vymezení nových
ploch pro individuální bydlení obce Spytihněv,
- kompaktní plochy pro sport a rekreaci
- plochy veřejné vybavenosti
- kompaktní plochy pro rodinnou (individuální) rekreaci
Neurbanizované území
- kompaktní vodní plochy
- kompaktní přírodní plochy + louky
- původní zemědělská krajina
Základní členění území je dále zpřesněno do hranic katastrální mapy, limitů využití území popř.
jiných odůvodněných polygonů v členění podle ploch s rozdílným způsobem využití.
Do základního členění území je vložen cílový návrh tras dopravní a technické infrastruktury, návrh
územního systému ekologické stability.
Kompaktní plochy pro sport a rekreaci + plochy občanské vybavenosti:
Umožňují umístění areálů pro sport a rekreaci nadregionálního významu, významu na přírodní
potenciál území v pořadí 1. vodní cesta, 2. nová soustava vodních ploch. S ohledem na své umístění
v krajině a zmíněné vazby lze očekávat zařízení sezónního charakteru – sportovně rekreační aktivity
všeho druhu, ubytovací možnosti všeho druhu, jednodušší, rychlé či „outdoorové stravování“. V tomto
smyslu by měly být takto definované plochy dále členěny.
Lokalita Pahrbek je funkčním areálem tohoto typu s potenciálem dalšího rozvoje další intenzifikací
prostoru, popř. dalším rozvojem dle územního plánu Napajedel. Lokalita se nachází za jižní hranicí
města. Chybí ji bezprostřední napojení na jádrové plochy města (1500 m) a odpovídající
reprezentační trasa. Další oddělení a znehodnocení posice tohoto areálu představuje záměr silničního
napojení města na budoucí silnici R55, pokud k realizaci této stavby ovšem dojde.
Přístaviště a sportovní plochy u přístavu Spytihněv navazují na jedinečný prostor jezu (a
přemostění) řeky Moravy a počáteční resp. konečnou posici Baťova kanálu. Z technického hlediska je
lokalita funkční, uspořádání stav a prostoru neodpovídá významu. Potenciál rozvoje je komplikován
funkčním areálem distribuce štěrkopísků. Při předpokládaném rozvoji těžby na plochy vymezené
územím plánem Napajedel (včetně rezervních ploch těžby) bude plné zhodnocení prostoru neustále
odsouváno. Z tohoto důvodu bude zvážen směr urbanizace sledující západní okraj vodní plochy.
Využití areálu má shodně s lokalitou Pahrbek sezónní charakter, i zde chybí přímý kontakt tohoto
prostoru s jádrovými plochami obce Spytihněv. Obě lokality mají i problematické dopravní napojení na
nadřazenou silniční síť.
Vymezení dalších kompaktních prostorů pro soustředění objektů sportovně rekreačního
charakteru se jeví s ohledem na potenciál a zmíněné omezující faktory zbytečný. Změnu názoru může
přinést přímý podnikatelský zájem či prokázaný zájem obyvatel regionu.
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Kompaktní vodní plochy
Vstupní schéma řešení zjednodušuje vodní plochy do 2 kompaktních útvarů (sever, jih), přičemž
jejich další struktura bude předmětem zpřesnění návrhu řešení jako výslednice více kritérií:
- bude vytvořena navzájem propojená soustava vodních ploch s vnitřním členěním – profilací
břehů, ostrůvky, zálivy,
- bude vytvořena vzájemně izolovaná soustava vodních ploch s možným propojením
- bude vytvořena izolovaná soustava vodních ploch
Výsledné řešení respektuje potřeby vodohospodářské soustavy, dále bude prověřen přírodní
potenciál území z hlediska potřeby a hodnoty nového biotopu (srovnání s přírodní hodnotou
stávajících meandrů). Výsledné rozhodnutí ovlivní vedení územního systému ekologické stability i
požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.
Návrh územní studie současně vymezuje rezervní plochy těžby štěrkopísku = rezervní plochy
vodní a vodohospodářské.
Přístupová komunikace k areálu Skleníky + rozvojové plochy individuálního bydlení na
jižním okraji obce Spytihněv
Územní studie vymezuje přístupový koridor pro kapacitní dopravní obsluhu prostoru Skleníky
z hlediska stávajících a navrhovaných ploch pro tělovýchovu a rekreaci a obsluhu vodní turistiky
Baťova kanálu.
Přístupová trasa je vedena tak, aby její provoz nebyl konfliktní vůči stávajícím i navrhovaným
plochám bydlení obce Spytihněv, umístění přístupové komunikace je optimalizováno vůči stávající
trase VTL plynovodu resp. jeho ochrannému a bezpečnostními pásmu. Vymezená distance mezi
hranicí zastavěného území obe Spytihněv a navrhovanou komunikací je určena pro zastavitelné
plochy individuálního bydlení včetně souvisejícího podílu veřejného prostoru.
Kompaktní přírodní plochy + louky
Základem jsou stávající přírodní plochy, jejich další doplnění vzešlo s naznačeného principu
členění a využití vodních ploch. Žádoucí je spojení spontánních skupin přírodních skupin stromů a
keřů s travnatými plochami, v odůvodněných případech udržovanými intenzivním sečením.
Přírodní plochy budou rovněž zapojeny do územního systému ekologické stability.
Součástí ÚS je vyhodnocení resp. kompaktibilita vybraného řešení s plánem rekultivace.
Současná míra rekultivace území je přijatelná pro další varianty řešení.
Původní zemědělská krajina
Je maximálně ochráněna, důvodem územní studie je využití ploch štěrkopísků, kde se
zemědělská půda již nevyskytuje – je odstraněna v rámci těžby. Zvětšování rozsahu záborů
zemědělské půdy nad rámec těžby je minimalizováno. Záměry rozvoje území je nutné harmonizovat
s navrženou rekultivací, aby rekultivovaná půda nebyla předmětem nových záborů v rámci realizace
oddychového areálu.
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D.

Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně
podmínek pro jejich umísťování
Doprava

Páteřní komunikací v dotčeném území je silnice I/55, která tvoří západní hranici řešeného
území. Výhledově bude nahrazena rychlostní komunikací R55, která do řešeného území zasahuje
v jeho severozápadní části, kde je pro ni vymezen koridor (převzato z ÚP Napajedla).
Dopravní obslužnost území automobilovou dopravou bude dále zajištěna stávající silnicí III.
třídy III/49724, která propojuje na východní straně řešené území se silnicí I/55, případně R55.
Nevýhodou tohoto řešení je průjezd městem Napajedla při neexistenci jižního obchvatu Napajedel.
Z tohoto důvodu je vymezena plocha (převzata z ÚP Napajedla) pro obchvat Napajedel. Tato trasa
bude současně využívána pro transport štěrkopísku do doby ukončení těžby.
Západní napojení areálu na silnici I/55 je navrženo místní komunikací, která je vedena
souběžně s jihozápadním okrajem zastavěného území resp. budoucí rozvojové plochy obce
Spytihněv. Je vymezena jako náhrada příjezdové komunikace, která již v současném stavu propojuje
I/55 a cestu podle Baťova kanálu. Na tuto komunikaci navazuje rozšíření stávající komunikace podél
Baťova kanálu až do prostoru u jezu Spytihněv, kde je zázemí pro Baťův kanál. Stávající komunikace
bude sloužit pouze jako přístupová komunikace k obytné zástavbě, v místě připojení na I/55 bude
zaslepena a nebude tak tvořit s I/55 křižovatku.
Západní okraj navrhované vodní plochy pod hřebčínem je vymezen pro potřeby hromadné
rekreace. Přístup k tomuto prostoru bude novou místní komunikací, sledující cca současnou účelovou
zemědělskou komunikaci. Navrhovaná místní komunikace bude připojena na východní straně na
silnici III/49724, na západní pak bude napojena na další navrženou komunikaci. Ta je navržena
v trase současné příjezdové cesty do areálu Cemexu, kde je vymezena plocha pro parkoviště, a dále
pokračuje po hranici k.ú. Napajedla s k.ú. Spytihněv až ke slepému ramenu řeky Moravy v centrální
části řešeného území.
Nemotoristická doprava je významnou složkou dopravy v řešeném území. Je navrženo
doplnění stávajících cyklostezek o cesty, které bude možno využít např. i pro in-line. V rámci
rekultivace ploch po těžbě je navržena soustava komunikací v území, která propojí pro oblast
„tranzitní“ trasy s cíly v území a zároveň umožní sportovní vyžití. V rámci řešeného území je navržena
cyklostezka po pravém břehu řeky Moravy, která vytvoří potřebnou paralelu stávající cyklostezce po
levém břehu. Obě cyklostezky navrhujeme propojit v rámci dopravního koridoru propojení I/55 ↔
III/49724.
Další dvě navržené cyklostezky v k.ú. Napajedla se napojují na současnou trasu v prostoru
Pahrbku – jedna pokračuje severně podél levého břehu Moravy, druhá vede po současné žluté
turistické trase a napojuje se na současnou komunikaci u hřebčína.
Další navržená cyklostezka je v k.ú. Spytihněv - vychází z rekreačního areálu Skleníky a
pokračuje podél stávající vodní plochy k slepému ramenu řeky Moravy, kde se stáčí západně a
napojuje se na současnou cyklostezku na levém břehu řeky.
Doprava v klidu je reprezentována parkovacími plochami v blízkosti navržených oddychových
ploch v jižní části území. V severní části u rekreačního zařízení Pahrbek je parkoviště již realizováno a
je dostatečně kapacitní.
Úpravy systému železnice nejsou v rámci této studie uvažovány.
Lodní doprava je v řešeném území poměrně výrazným dopravním systémem, byť pouze
rekreačního charakteru. V rámci zajištění využití území i pro cestující lodní dopravou je navržen
přístav u zařízení Pahrbek. Slepé rameno řeky Moravy bude do hlavního toku řeky propojeno tak, aby
byl umožněn příjezd lodí k tomuto zařízení a bylo zde možno loď odstavit. Přístaviště bude mít i
ochrannou funkci pro lodě při povodni. Řešení bude vyžadovat technické opatření v místě
protipovodňové hráze.
V prostoru pod jezem Spytihněv mezi hlavním tokem a Baťovým kanálem je navrženo
vybudování kotviště plavidel rekreační plavby a lodního zdvihadla spojujícího Baťův kanál a řeku
Moravu.
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Technická vybavenost
Plochy veřejné vybavenosti, plochy pro sport a rekreaci budou vybaveny veřejnou kanalizací,
napojeny na veřejný vodovod.
Stávající trasy VN elektro budou přemístěny ve vztahu k navrhovaným plochám těžby
štěrkopísků (v územním plánu Napajedel tak není) a budou vedeny mimo trasy ÚSES. V případě, že
bude prokázán potenciál využití vodních ploch pro vodní a zejména tažné ptactvo, je žádoucí vrchní
trasy VN elektro v řešeném území vypustit.
V jižní části katastrálního území Napajedel je navržena přeložka VTL plynovodu podél
navržené komunikace (v současnosti přístupové komunikace k distribučnímu prostoru štěrkopísků)
tak, aby nekřížila nově navrženou trasu ÚSES. Trasa přeložky je převzata z ÚP Napajedel.
Výstavba dalších rekreačních zařízení, zejména rozšíření areálu Skleníky, bude vyžadovat i
dobudování čistírny odpadních vod. Vzhledem ke konfiguraci území bude vybudována v jižní části
území v k.ú. Spytihněv. Přečištěné vody budou dále vypouštěny do řeky Moravy. Kapacita a velikost
zařízení čistírny odpadních vod bude stanovena na základě výpočtu ekvivalentních obyvatel, tedy na
kapacitě rekreačních zařízení.

Občanské vybavení
Viz předchozí kapitola (C), nad vymezený rámec nebude další navrženo.

E.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi,
rekreace, dobývání nerostů a podobně.

E1.

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny musí zachovat stávající hodnotnou krajinu a vytvořit předpoklady
pro její další zkvalitňování, rozvoj a ochranu a to i s důrazem na ochranu a zajištění funkčnosti prvků
ekologické stability.
V krajině jsou vymezeny tyto nové plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území
(dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb.) – viz hlavní výkres:
K
P
Z
S*

Plochy krajinné zeleně
Plochy přírodní
Plochy zemědělské
Plochy smíšené nezastavěného území

E2.

Územní systémy ekologické stability (ÚSES)

-

na řešeném území je vymezen ÚSES na nadregionální a lokální úrovni
je navrženo doplnění systému ÚSES o navržená lokální biocentra a lokální biokoridory, je
uplatňována podmínka dodržení minimálních prostorových parametrů (například šířek
biokoridorů) jednotlivých prvků ÚSES.
vznikající vodní plochy představují ze zákona významné krajinné prvky (VKP), zajištění
ochrany vodních ploch a vodotečí jako významných prvků ekologické stability

-
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-

nadregionální ÚSES:
biokoridor NRBK 142 - Chropyňský luh – Soutok
jeho části:
NRBK 2142, U nádraží - Títěž
NRBK 2142, Títěž - Německé
biokoridor NRBK - Buchlovské lesy - Spálený
jeho části:
NRBK 2141, Pod Stádlisky - Títěž
NRBK 2141, Títěž – Kamence

-

regionální ÚSES:
- na zájmovém území se prvky ÚSES regionální úrovně nenacházejí

-

lokální ÚSES:
- zbývající prvky ÚSES jsou lokální úrovně (lokální biokoridory a lokální biocentra) a mají
význam pro místní faunu a flóru
LBC Títěž
LBC Německé
LBC Kamence
LBC Židy
LBC U Spytihněvského jezu
LBC Mlýniště
LBK 200166 (ÚS navrhuje změnu trasování části tohoto nefunkčního biokoridoru)
LBK 200167
LBK 200168

Současná plocha těžby štěrkopísků zasahuje do vymezeného územního systému ekologické
stability. Jedná se o lokální biokoridor, který vede z lokálního biocentra Židy směrem k řece Moravě
jihozápadním směrem. Plocha, kterou zasahuje biokoridor, bude vytěžena, po provedené rekultivaci
bude lokální biokoridor obnoven. Obdobně bude řešena situace v případě, kdy těžba zasahuje plochu
v níž je navrženo biocentrum. Plocha bude vytěžena a po následné rekultivaci bude biocentrum nově
založeno.

E3.

Prostupnost krajiny

-

-

pro zachování a zlepšování prostupnosti krajiny je nutné pro volně žijící organismy zakládat
prvky ÚSES a pro člověka doplňovat sítě koridorů významných pěších propojení a cyklistické
infrastruktury.
navrženo doplnění propojení krajiny na místní komunikace pro pěší a cykloturisty (funkce
dopravní, sociální i rekreační).
biokoridory ÚSES viz výše

E4.

Protierozní opatření

-

-

jako protierozní opatření jsou v ÚS navrženy jednak prvky ÚSES, trvale travní porosty a
protierozní pásy krajinné zeleně
převod orné půdy na trvale travní porosty a zvýšení jejich podílu za podmínky zachování
přirozeného produkčního potenciálu půdy je umožněn bez nutnosti změny územního plánu

E5.

Ochrana před povodněmi

-

na území je stanoveno záplavové území Moravy pro Q5, Q20, Q100
aktivní zóna záplavového území Moravy je pouze dle návrhu správce toku, není doposud
stanovena

E6.

Rekreace

-

v řešeném území jsou akceptovány stávající rekreační areály – Pahrbek ( územní jednotka
Napajedla ) a Skleníky ( územní jednotka Spytihněv ),
územní studie přebírá posice rozvojových ploch pro rekreace dle územně plánovací
dokumentace,

-
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-

-

navrženo je odstranění objektů individuální rekreace včetně importovaných dřevin a rostlin,
vymezeny jsou nové plochy rekreace se zaměřením na:
nový rekreační areál,
přírodní koupaliště
veřejný prostor pro kempování,
veřejný prostor pro tábořiště
navrženy jsou nové cyklostezky zvyšující rekreační potenciál řešeného území, jejich vedení
podél přírodních ploch ( vodních útvarů ) umožňuje vložení informačního systému a dalších
prvků a atributů naučné stezky,¨
navrženy jsou vyhlídkové body, které vzniknou na 2 umělých návrších.

E.7

Dobývání nerostů

-

Řešené území je z hlediska geologie tvořeno nezpevněnými sedimenty směsí hlíny, písku a
štěrku. Jedná se o nivní sedimenty, které jsou výsledkem tvorby krajiny vodním tokem. Místa, kde je
nebo bylo koryto řeky Moravy, je geologie území tvořena nezpevněnými sedimenty, a to slatinou,
rašelinou a hnilokalem.
V řešeném území není evidováno chráněné ložiskové území ani stanovený dobývací prostor.
V daném území je vymezeno území nevýhradního ložiska nerostných surovin (štěrkopísků) nevýhradní ložisko Napajedla-Spytihněv.
V současnosti ukončena těžba na ložisku Spytihněv II - Napajedla (plocha 51,4 ha) a těží se
na ložisku Napajedla - sever (plocha 45,7 ha). Současné evidované a ověřené ložisko „Napajedla severní a jižní část“ je o celkové ploše cca 126 ha se zásobami cca 5,8 mil. m3. Vzhledem k
odhadovaným zásobám štěrkopísku a předpokládané výši těžby lze odvozovat dobu pro dotěžení
navrhovaných ploch na cca 20 let v závislosti na odbytu těžené suroviny.
Nevýhradní ložisko štěrkopísků Napajedla
číslo
surovina

5236900

ložiska/

Název ložiska

prozkoumané+
vyhledané
volné

Napajedla
–
rozšíření sever a
jih

5 800 tis. m

3

Potenciální/
Plánovaná těžba
Rok/objem roční
těžby
2008 /
cca
300-400 tis. tun

Životnost

15-20 let

Kvalitativní charakteristiky suroviny
Průměrný procentuální obsah štěrkové frakce v surovině ložiska činí cca 40 %, přičemž ve
svrchních partiích je obvykle nižší (min. 0,1 % hm.), ve spodních naopak maximální 48,6 % hm.).
Průměrný obsah odplavitelných částí štěrkopísků ložiska představuje hodnotu 3,8 % hm. Měrná
3
hmotnost štěrkopísků se pohybuje v mezích 2,56 - 2,60 t/m . Sypná hmotnost volně sypaného
3
materiálu může dosáhnout hodnoty až 1,57 t/m . Objemová hmotnost se pohybuje okolo průměrné
3
hodnoty 2,0 t/m . Nasákavost suroviny představuje interval hodnot 1,70 až 2,17 % hm. Otlukovost se
pohybuje mezi 38 a 39 %.
Do výpočtu průměrných mocností technologických vrstev v TP Napajedla Sever byly údaje
určeny na základě geologických vrtů - je uváděna průměrná mocnost ornice 0,32 m, průměrná
mocnost hlušiny 2,85 m a průměrná mocnost štěrkopísku 4,53 m.
Nevýhodný poměr mezi těženou surovinou a hlušinou zajišťuje dostatek materiálů pro
technickou část následné rekultivace vytěžených pozemků v souladu s požadavky orgánu ochrany
přírody (tvarování břehových linií, tvorba litorálů, násypy, ostrůvky apod.). Již během těžebních prací
bude probíhat ukládání hlušinových zemin na vnitřní deponie při březích těžebního jezera.
Těžbu štěrkopísků v řešeném území v současném stavu provádí firma Cemex. Pozemky pro
těžbu jsou v jejich vlastnictví, nebo jsou v pronájmu. Po dokončení těžby přejdou do vlastnictví
okolních měst a obcí. Po uplynutí tohoto časového horizontu lze očekávat s odstraněním
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technologického zařízení v území, jako jsou pásové dopravníky, drtičky, třídičky apod. Po uplynutí této
doby významně v řešeném území poklesne hluková zátěž. Na území, kde je těžba již dokončena, je
prováděna rekultivace. Jedná se především o vytvoření zeleně či vodních ploch.
Rezervní plochy těžby
V koordinačním výkresu jsou vymezeny výhledové plochy těžby štěrkopísků, a to v jižní části
řešeného území v k.ú. Napajedla ( 1x ) a k.ú. Spytihněv ( 1 x ).

F.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
s určením práva převažujícího účelu využití a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu

Rozvojové plochy dle územních plánů dotčených územních jednotek - města Napajedla a obcí
Spytihněv a Topolná jsou převzaty včetně podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Návrh území studie nad rámec územních plánů sídelních jednotek vymezuje tyto plochy
s rozdílným způsobem využití:
BI
RH
RI
RX
DS
DV
TV
TE
PZ
SO3
VZ
WT
K
P
Z
S*

Plochy bydlení – bydlení individuální
Plochy rekreace – hromadná rekreace
Plochy rekreace - rodinné
Plochy rekreace - specifické
Plochy dopravní infrastruktury - silniční
Plochy dopravní infrastruktury – vodní
Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství
Plochy technické infrastruktury – energetika
Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch
Plochy smíšené obytné vesnické
Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha / tok
Plochy krajinné zeleně
Plochy přírodní
Plochy zemědělské
Plochy smíšené nezastavěného území

BI

Plochy bydlení – bydlení individuální

Hlavní využití
plochy jsou určeny pro objekty bydlení v rodinných domech
Přípustné využití:
Součástí objektů pro bydlení mohou být činnosti, které svým charakterem a funkci nezhoršují
hygienické a estetické parametry okolní zástavby - obchod, služby, drobné provozovny,
administrativa.
Na plochy pro bydlení BI je přípustné umístit:
zahrady, vyznačené v zastavěném území jako součást rodinných domů včetně
oplocení,
stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a
zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích
rodinných domů,
místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty,
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro
relaxaci,
související technickou vybavenost.
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Nepřípustné využití:
Na plochy pro bydlení BI je nepřípustné jako samostatné objekty či součást ploch pro bydlení
BI umístit:
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,
objekty pro chov hospodářských zvířat,
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na
dopravní obsluhu dopravní terminály a centra dopravních služeb.
Podmíněně přípustné využití:
Na plochy pro bydlení BI je podmíněně přípustné jako samostatné objekty či součást ploch pro
bydlení BI umístit:
zařízení lokálního významu: ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s
pečovatelskou službou a domovy důchodců), zařízení péče o děti, školská zařízení,
zdravotnická zařízení, dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, provozovny
veřejného stravování, restaurační zařízení,
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,4 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.

RH

Plochy rekreace – hromadná rekreace

Hlavní využití:
plochy pro veřejnou a komerční občanskou vybavenost pro sport a rekreaci
Přípustné využití:
stavby pro vzdělávání a výchovu, kulturu a tělovýchovná a sportovní zařízení,
trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,
drobné provozovny a služby související s hlavním využitím,
maloobchodní doplňkový prodej v sortimentu souvisejícím s hlavním využitím,
stavby pro stravování,
stavby související technické a dopravní infrastruktury,
plochy parkovacích stání,
plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního
využití.
Podmíněně přípustné využití:
stavby pro ubytování v nástupním areálu Spytihněv a rekreačním areálu Skleníky.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,4 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 11,0 m nad okolním terénem.

RI

Plochy rekreace - rodinné

Hlavní využití:
plochy pro rodinnou rekreaci
Přípustné využití:
stavby související technické a dopravní infrastruktury,
plochy parkovacích stání,
plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně.
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Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního
využití.
Podmíněně přípustné využití:
podmínky nestanoveny.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,2 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.

RX

Plochy rekreace - specifické

Hlavní využití:
veřejně přístupné pobytové plochy pro hromadnou rekreaci
Přípustné využití:
drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia, altány,
dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),
sportovní hřiště nezastřešená,
drobná architektura informačního systému
hygienická zařízení
stavby související technické a dopravní infrastruktury,
plochy parkovacích stání,
plochy veřejné zeleně.
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního
využití.
Podmíněně přípustné využití:
sezónní drobné provozovny a služby související s hlavním využitím,
sezónní maloobchodní doplňkový prodej v sortimentu souvisejícím s hlavním využitím,
sezónní stavby pro stravování
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,1 (koeficient zastavění plochy),
zastavěná plocha nadzemního objektu: max. 50 m2
výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

DS

Plochy dopravní infrastruktury - silniční

Hlavní využití:
veřejná silniční dopravní infrastruktura – I., II. a III. třídy, místní
komunikace, odstavné a parkovací plochy, cyklostezky, pěší stezky

komunikace, účelové

Přípustné využití:
stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi,
mosty apod.),
liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,
vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční
dopravy,
plochy a zařízení veřejných prostranství,
veřejná a izolační zeleň.
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Nepřípustné využití:
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popř. podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
drobná architektura informačního systému
hygienická zařízení
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,1 pro stavby podmíněně přípustného využití (koeficient
zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

DV

Plochy dopravní infrastruktury – vodní

Hlavní využití:
stavby, zařízení a provozní zařízení vodní cesty
Přípustné využití:
technologické objekty zajišťující provoz vodní cesty
stavby a zařízení stavebně související se výstavbou a propustností vodní cesty (např. náspy,
zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),
vodohospodářské stavby pro zřízení a údržbu vodní cesty,
stavby dopravní a technické infrastruktury
plochy a zařízení veřejných prostranství,
veřejná a izolační zeleň.
Nepřípustné využití:
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popř. podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
drobná architektura informačního systému
hygienická zařízení
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,1 pro stavby podmíněně přípustného využití (koeficient
zastavění plochy),
výšková hladina zástavby pro stavby podmíněně přípustného využití se stanovuje 6,0 m nad
okolním terénem.

TV

Plochy technické infrastruktury – vodní hospodářství

Hlavní využití:
plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením, zařízení na vodovodech a
kanalizacích a na vodních plochách a vodních dílech
Přípustné využití:
stavby související dopravní infrastruktury,
Nepřípustné využití:
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popř. podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
podmínky nestanoveny.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území: nestanoveno
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.
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TE

Plochy technické infrastruktury – energetika

Hlavní využití:
plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením, zařízení na energetických sítích
a telekomunikační zařízení.
Přípustné využití:
stavby související dopravní infrastruktury,
Nepřípustné využití:
stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popř. podmíněně přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
podmínky nestanoveny.
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území: nestanoveno
výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.

PZ

Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch

Hlavní využití:
prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, parkově upravené, veřejně přístupné
každému bez omezení.
Přípustné využití:
stavby technické a dopravní infrastruktury související s využitím veřejné zeleně
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia, altány,
dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),
sportovní hřiště nezastřešená,
drobná architektura informačního systému
hygienická zařízení
Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,1 pro stavby podmíněně přípustného využití (koeficient
zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

SO.3

Plochy smíšené obytné vesnické

Hlavní využití
plochy jsou určeny pro objekty a skupiny objektů pro bydlení ve spojení s hospodářským
využitím souvisejících staveb a pozemků.
Přípustné využití:
Součástí objektů mohou být činnosti, které svým charakterem a funkci nezhoršují hygienické
a estetické parametry okolní zástavby - obchod, služby, drobné provozovny, administrativa.
Na plochy SO.3 je přípustné umístit:
zahrady, vyznačené v zastavěném území jako součást rodinných domů včetně
oplocení,
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-

-

stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a
zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích
rodinných domů,
místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty,
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro
relaxaci,
objekty pro chov hospodářských zvířat,
objekty nerušící řemeslné či živnostenské činnosti,
související technickou vybavenost.

Nepřípustné využití:
Na plochy pro bydlení SO.3 je nepřípustné jako samostatné objekty či součást ploch pro
bydlení SO.3 umístit:
veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity
uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,
veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména
stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na
dopravní obsluhu dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Podmíněně přípustné využití:
Součástí objektů mohou být činnosti, které svým charakterem a funkci nezhoršují hygienické
a estetické parametry okolní zástavby - obchod, služby, drobné provozovny, administrativa.
Na plochy pro bydlení SO3 je přípustné umístit:
-

-

-

-

stavby a činnosti doplňující bydlení,
zahrady, vyznačené v zastavěném území jako součást rodinných domů včetně
oplocení,
stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a
zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích
rodinných domů,
stavby a činnosti doplňující nerušící řemeslnou resp. živnostenskou činnost:
stavby bezprostředně související s zemědělským užíváním navazujících pozemků,
stavby a technologická zařízení bezprostředně související s výkonem nerušící
řemeslné resp. živnostenské činnosti
zařízení lokálního významu: ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pečovatelskou
službou a domovy důchodců), zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení,
dětská hřiště, sportovní a relaxační zařízení, provozovny veřejného stravování, restaurační
zařízení,
související technickou vybavenost,
místní komunikace, odstavná a parkovací stání, pěší cesty,
veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

Podmínky prostorového uspořádání:
koeficient míry využití území KZP = 0,7 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.

VZ

Plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu

Hlavní využití:
plochy pro činnost hřebčína Napajedla

Přípustné využití:
pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro
chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva
apod.),
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trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,
stavby pro agroturistiku:
stavby pro vzdělávání a výchovu, kulturu a tělovýchovná a sportovní zařízení,
drobné provozovny a služby
maloobchodní doplňkový prodej
stavby pro stravování,
stavby pro ubytování
stavby související technické a dopravní infrastruktury,
plochy parkovacích stání,

Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
stávající objekty pro bydlení, jejich dostavby a přestavby
stávající objekty individuální rekreace bez možnosti přístaveb a přestaveb
Podmínky prostorového uspořádání:
Ad stavby přípustného využití:
koeficient míry využití území KZP = 0,6 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.
Ad stavby podmíněně přípustného využití:
koeficient míry využití území KZP = 0,1 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

WT

Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha / tok

Hlavní využití:
pozemky vodních ploch
Přípustné využití:
stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití,
stavby a opatření pro vodní sporty
stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi),
související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže),
stavby související technické a dopravní infrastruktury,
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
podmínky nestanoveny.
Podmínky prostorového uspořádání:
Ad stavby přípustného využití:
koeficient míry využití území KZP = 0,6 (koeficient zastavění plochy),
výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.

K

Plochy krajinné zeleně

Hlavní využití:
plošná krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu, nenáležející do půdního fondu.
založení prvků územního systému ekologické stability.
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Přípustné využití:
liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů
dřevin,
lesní půdní fond
plochy vodní do 0,1 ha

Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmíněně přípustné využití:
liniové stavby technické infrastruktury,
liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem.
účelové objekty pro správu a údržbu lesního fondu
Podmínky prostorového uspořádání:
nestanoveny.

P

Plochy přírodní

Hlavní využití:
krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu, nenáležející do půdního ani lesního fondu.
založení prvků územního systému ekologické stability.
Přípustné využití:
liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů
dřevin,
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmínky prostorového uspořádání:
nestanoveny.

Z

Plochy zemědělské

Hlavní využití:
pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě.
Přípustné využití:
doprovodné zemědělské stavby - například polní krmiště, salaše, přístřešky, stavby pro chov
včelstev, oplocení pro chov – elektrické ohradníky, apod.
liniové stavby dopravní infrastruktury – účelové komunikace, turistické stezky
vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s drobnými
remízy, porosty podél mezí
vodní plochy, rybníky
stavby k vodohospodářským melioracím pozemků
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmínky prostorového uspořádání:
doprovodné zemědělské stavby: výška max. 4,8 m
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S*

liniové stavby dopravní infrastruktury – informační a hygienická zařízení a
odpočívadla – výška max. 3 m
stavby protipovodňové ochrany území – výška max. 4 m

Plochy smíšené nezastavěného území.

Hlavní využití:
krajinná zeleň v přírodě blízkém stavu, nenáležející do půdního ani lesního fondu.
Přípustné využití:
liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů
dřevin,
založení prvků územního systému ekologické stability,
Nepřípustné využití:
objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi
nesouvisející.
Podmínky prostorového uspořádání:
nestanoveny.
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G.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro
asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

Vlastnosti veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
jsou v následující tabulce:

označení VPS, VPO, asanace,
stavby a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu v ÚP

ID návrhové plochy
s rozdílným
způsobem využití

Cyklostezka1

10
11
38

Cyklostezka2

15

Cyklostezka3

16

Cyklostezka4

20

Komunikace1

12
37
38
39

Komunikace2

18

Komunikace3

19
87
88

Komunikace4

32

Ochranný val1 (ZÚR)

54
73
83

Ochranný val2 (ZÚR)

84

Přístav

14

Kotviště

70

Plynovod

85
86
87

R55 (ZÚR)

92
93
94
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Vlastnosti veřejně prospěšných opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
jsou v následující tabulce:

označení VPS, VPO, asanace,
stavby a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu v ÚP

ID návrhové plochy
s rozdílným
způsobem využití

LBC1

75

LBC2

76
77

LBC3

78

LBC4

79

LBC5

81

LBC6

80

LBK1

73

LBK2

68

LBK3

72

LBK4

74

LBK5

50

NRBK1 (ZÚR)

45
47
48
49
93

NRBK2 (ZÚR)

39
40
41
44
46
51
52

Vlastnosti ploch pro asanaci, pro které lze právo k pozemkům a stavbám vyvlastnit, mají
vymezené plochy individuální rekreace v rekreačních chatách včetně navazujících pozemků a včetně
dřevin, které neodpovídají druhům, spontánně se vyskytujících v navazujících přírodních plochách.

Veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění pro stavby a opatření s označením „(ZÚR)“ vyplývá ze
ZÚR.
-

silnice:
( ZÚR ) PK 02 – koridor silnice R 55, šířka koridoru 200 m

-

ochranné valy:
( ZÚR ) PV 36 – Spytihněv ( plavební komora ) – hráz Spytihněv I
( ZÚR ) PV 37 – Spytihněv – farma – hráz Spytihněv II
( ZÚR ) PV 38 – Spytihněv ( Morava ) – hráz Spytihněv II
( ZÚR ) PV 43 – Topolná – hráz Topolná

-

nadregionální biokoridory:
( ZÚR ) PU 13 – 143 – Buchlovské lesy – Spálený
( ZÚR ) PU 14 - 142 – Chropyňský luh - Soutok
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H.

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
Vlastnosti veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo, mají:

označení VPS, VPO, asanace,
stavby a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu v ÚP

ID návrhové plochy
s rozdílným
způsobem využití

Cyklostezka1

10
11
38

Cyklostezka2

15

Cyklostezka3

16

Cyklostezka4

20

Komunikace1

12
37
38
39

Komunikace2

18

Komunikace3

87
88

Komunikace4

32

Ochranný val1 (ZÚR)

54
73
83

Ochranný val2 (ZÚR)

84

Přístav

14

Kotviště

70

Plynovod

85
86
87

R55 (ZÚR)

92
93
94
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Vlastnosti veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, mají:

označení VPS, VPO, asanace,
stavby a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti státu v ÚP

ID návrhové plochy
s rozdílným
způsobem využití

LBC1

75

LBC2

76
77

LBC4

79

LBC5

81

LBC6

80

LBK1

73

LBK2

68

LBK3

72

LBK4

74

LBK5

50

NRBK1 (ZÚR)

45
48
49
93

NRBK2 (ZÚR)

39
40
41
44
46
51
52

Předkupní právo lze uplatnit také pro všechna navržená veřejná prostranství.

I.

Údaje o počtu listů územní studie a počtu výkresů k ní připojené grafické
části.
Textová část obsahuje 22 listů dle následujícího obsahu:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Vymezení zastavěného území
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Návrh urbanistické koncepce
Koncepce veřejné infrastruktury
Koncepce uspořádání krajiny
Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
Vymezení veřejně prospěšných staveb
Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb
Údaje o počtu listů územní studie a počtu výkresů k ní připojené grafické části

Výkresová část obsahuje 3 grafické přílohy v tomto složení:
A.1
A.2
A.3

Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací
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2A

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Politika územního rozvoje ČR vymezuje pro řešené území tyto rozvojové oblasti a rozvojové

osy:
(48)

OB9 Rozvojová oblast Zlín
Vymezení:
Území obcí z ORP Holešov (bez obcí v severní části), Otrokovice, Vizovice (bez obcí ve
východní části), Zlín (bez obcí v nejjižnější části).
Důvod vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Zlína při spolupůsobení vedlejších
center, zejména Otrokovic a Holešova. Jedná se o silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických
činností, z nichž značná část má republikový význam; podporujícím faktorem rozvoje je poloha
(Otrokovice) na II. tranzitním železničním koridoru a uvažovaná rychlostní silniční propojení Zlína
prostřednictvím R49 s dálnicí D1 u Hulína a Otrokovic prostřednictvím R55 z Hulína do Břeclavi.
(62)

OS11 Rozvojová osa Lipník nad Bečvou– Přerov–Uherské Hradiště–Břeclav–hranice
ČR/Rakousko
Vymezení:
Obce mimo rozvojové oblasti a rozvojovou osu OS10, s výraznou vazbou na významné
dopravní cesty, tj. silnici I/55, koridor připravované rychlostní silnice R55 a železniční trati č. 270 v
úseku Lipník nad Bečvou–Přerov a č. 330 v úseku Přerov–Břeclav.
Důvody vymezení:
Území ovlivněné připravovanou rychlostní silnicí R55 v úseku Přerov–Uherské Hradiště–
Břeclav, železničními tratěmi č. 270 v úseku Lipník nad Bečvou–Přerov (III. tranzitní železniční
koridor), č. 330 Přerov–Břeclav (II. tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center Přerov,
Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín a Břeclav.

Zákres OB9 a OS11 dle PÚR ČR 2008
Z hlediska širších vztahů je území dotčeno koridorem technické infrastruktury:
(147)

Elektroenergetika - E8
Vymezení:
Plocha pro novou elektrickou stanici 400/110 kV a koridor pro připojení vyvedení výkonu z
elektrické stanice (dále TR) Rohatec do přenosové soustavy vedením 400 kV Otrokovice–Rohatec a
nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec.
Důvody vymezení:
Územní ochrana koridoru a tím umožnění zvýšení spolehlivosti napájení spotřební oblasti v rámci
území více krajů a zajištění dodávky při nárůstu spotřeby pro oblast jižní Moravy.

Zákres E8 dle PÚR ČR 2008
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2B

Vyhodnocení souladu s dokumentací vydanou krajem

Opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne 23. 10. 2008.
2b1

Vymezení územní studie
Zásady územního rozvoje vymezují pro řešené území tyto požadavky a úkoly:

Ad:2. ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY:
(15)
ZÚR zpřesňují vymezení rozvojové oblasti republikového významu OB9 Zlín, vymezené v PÚR
2006 územím ORP Holešov, Otrokovice, Zlín a Vizovice, takto:

ORP
Otrokovice

Obec ( k.ú. )
Bělov, Napajedla, Oldřichovice, Otrokovice, Pohořelice, Spytihněv,
Tlumačov, Žlutava

(17)
ZÚR zpřesňují vymezení východní větve rozvojové osy republikového významu OS5 ( Katowice –)
hranice ČR – Ostrava – Břeclav – hranice ČR (– Wien), vymezené v PÚR 2006 na území Zlínského kraje
mimo OB9 územím ORP Kroměříž a Uherské Hradiště, takto:

ORP
Uherské
Hradiště

Obec ( k.ú. )
Babice, Boršice, Huštěnovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Kunovice,
Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Polešovice, Staré Město, Sušice, Topolná,
Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Zlechov

(18)
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje východní větve rozvojové osy OS5 na území
Zlínského kraje se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro
územní plánování:

Zásady pro rozhodování o změnách v
území
Úkoly pro územní plánování
c) respektovat zvláštní charakter území podél c) koordinovat územní návaznosti mezi OS5
řeky Moravy a Baťova kanálu a jeho význam a OB9 a mezi OS5 a N-OS2;
pro rekreaci a sport;
Ad:9.1 PLOCHY A KORIDORY PRO ÚZEMNÍ STUDII
(93)
Č.

ZÚR stanovují potřebu zpracování následujících územních studií (ÚS) na území kraje:
NÁZEV US
ORP

6

9

Rozvoj rekreace
v širším prostoru
Baťova kanálu
Využití ploch uvolněných po těžbě
štěrkopísku

VYMEZENÍ ÚZEMÍ
Obec ( k.ú. )

OTROKOVICE Bělov, Napajedla, Otrokovice, Spyti hněv, Žlutava
OTROKOVICE Napajedla, Spytihněv
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

Zpracovat Vklad do
do roku evidence
2012

2013

po r.2013

Ostrožská Nová Ves ( Chylice, OstrožSká Nová Ves) Uherský Ostroh (UherSký Ostroh, Ostrožské Předměstí, KvaČice )
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2b2

Veřejně prospěšné stavby ( dále VPS ) a veřejně prospěšná opatření ( dále VPO )

(89) ZÚR stanovují tyto priority pro koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
zpřesňování územního vymezení navržených ploch a koridorů VPS a VPO na území kraje:

Plochy a koridory
veřejně prospěšných staveb a opatření
obec

doprava

Napajedla
Spytihněv

PK02
PK02

Topolná

technická
protipovodňová ochrana ÚSES
infrastruktura
E02, E05
PV32, PV33 PV34,PV35 PU13, PU14, PU53, PU54
E05
PV35, PV36 PV37,PV38, PU13, PU14
PV39 PV40
E02
PV40, PV43
PU13, PU173

Výčet veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dle vymezeného území pro územní
studii:
silnice:
PK 02 – koridor silnice R 55, šířka koridoru 200 m
ochranné valy:
PV 35 - Napajedla – Fatra
PV 36 – Spytihněv ( plavební komora )
PV 37 – Spytihněv – farma
PV 38 – Spytihněv ( Morava )
PV 43 - Topolná
nadregionální biokoridory:
PU 13 – 143 – Buchlovské lesy – Spálený
PU 14 - 142 – Chropyňský luh - Soutok
Zákres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření dle ZÚR:
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2b3

Ostatní plochy a koridory nadmístního významu

(91) ZÚR stanovují tuto prioritu pro koordinace územně plánovací činnosti dotčených obcí při
zpřesňování územního vymezení ostatních ploch a koridorů nadmístního významu na území
kraje:

ORP

Dotčená obec
Název
ÚZEMÍ SPECIÁLNÍCH ZÁJMŮ – PLOCHY DLE UV č. 49/2011 Sb. – územní rezervy
Bezměrov, Hulín, Chropyně, Kroměříž, Kvasice, Skaštice,
KROMĚŘÍŽ
Střížovice, Záříčí
Plochy dle UV
OTROKOVICE Bělov, Napajedla, Otrokovice, Spytihněv, Žlutava
č.49/2011 Sb.
Babice, Huštěnovice, Kostelany nad Moravou, Kunovice,
UHERSKÉ
Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Staré Město u Uherského
HRADIŠTĚ
Hradiště, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh
PLOCHY PRO TĚŽBU ŠTĚRKOPÍSKU
OTROKOVICE Napajedla, Spytihněv
Ložisko Napajedla
Vyhodnocení požadavků PÚR 2008 a ZÚR Zlínského kraje:
Územní studie je v souladu s PÚR ČR 2008 ve smyslu dalšího přesnění dle ZÚR
Zlínského kraje.
Návrh územního plánu respektuje a řeší ve vymezeném prostoru požadavek ZÚR - východní
větve rozvojové osy OS5 na území Zlínského kraje tyto zásady:
-

při rozhodování o změnách v území:

„ Respektovat zvláštní charakter území podél řeky Moravy a Baťova kanálu a jeho význam pro
rekreaci a sport“. Územní studie v tomto smyslu řeší profil budoucího využití území – rozvíjí
stávající sportovně rekreační areály a vymezuje další plochy rekreace pro potřeby místních obyvatel i
turistického ruchu vyplývajícího z aktivit na Baťově kanálu a doplňuje je o další potenciál území po
těžbě štěrkopísků ve smyslu ochrany a poznání přírodního potenciálu území a rozvoje sportovně
rekreačních aktivit.
-

při územně plánovací činnosti:

„ Koordinovat územní návaznosti mezi OS5 a OB9 a mezi OS5 a N-OS2“. Územní studie řeší
vzájemnou koordinaci území ve smyslu návaznosti přírodních a civilizačních hodnot ( Baťův kanál,
údolnice Moravy), protipovodňových zásad ( návrh územní studie je v souladu s Plánem rozvoje
povodí ) a vedení koridorů a tras dopravní a technické infrastruktury a územního systému ekologické
stability.
Tato územní studie je zpracována ve smyslu výčtu potřeby zpracování územních studií na
území kraje - Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku Napajedla - Spytihněv.
Návrh územní studie přebírá výčet veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných
opatření dle vymezeného území pro tuto územní studii a dále zpřesňuje ve smyslu metodiky ÚSES
vymezené nadregionální biokoridory:
PU 13 – 143 – Buchlovské lesy – Spálený
PU 14 - 142 – Chropyňský luh - Soutok
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2C

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací, vydanou
krajem

2C1

Sídla

Území, řešené územní studií, je v kontaktu s městem Napajedla a obcemi Spytihněv a
Topolná.
Město Napajedla
Hranice řešeného území je totožná s jižní hranicí souvisle urbanizovaného území, kterým je
ulice K Pahrbku, přičemž jižní řada izolovaných rodinných domů a souvisejících zahrad je jeho
součástí. Přímá linie řešeného území má pokračování východním směrem až k řece Moravě a sleduje
účelovou komunikaci k čistírně odpadních vod, přičemž vlastní areál čistírny leží mimo, tedy severním
směrem od řešeného území. Rozvoji města jižním směrem pak brání rozvojová plocha dopravní
infrastruktury, určená pro jižní obchvat Napajedel v souvislosti ( možná i mimo souvislost ) s výstavbou
dopravního koridoru silnice R55.
Město Napajedla při respektování výše uvedených skutečností a záměrů není územní studií
zásadně dotčeno. Posice a určení rekreačního střediska Pahrbek je z hlediska územního plánu
Napajedel i této územní studie v souladu, tj. nekonfliktní.
Obec Spytihněv
Východní hranice území řešeného územní studií prochází podélnou osou obce Spytihněv,
která je současně trasou silnice I/55. Území obce je součástí řešeného území a kontaktní plochy jsou
návrhem územní studie bezprostředně dotčeny.
Problematika současného uspořádání Spytihněvi a problematika dalšího rozvoje je vázána
nikoliv na problematiku této územní studie, ale na umístění a zejména realizaci silnice R55.
V řešeném území se nachází zastavěné území, které zahrnuje nepravidelnou ulicovou
zástavbu všeobecně obytného území, komprimovanou mezi dopravní osu silnice I/55 a meandrující
historický tok řeky Moravy. Do údolní nivy pak zasahuj pouze záhumenky a zahrádky obyvatel,
urbanizaci území brání záplavové území Moravy.
Slepá ramena Moravy jsou zčásti obestavěna, zčásti využívána jako sádky.
Místní komunikace, zpřístupňující břeh Moravy a řešené území, procházejí zastavěným
obytným územím a nejsou pro vedení kapacitní dopravy použitelné.
K řešení je tak území za jižní hranicí zastavěného území. Nachází se mimo záplavové území,
je však přirozeným rozvojovým územím obce. Záměry vůči této územní studii tak musí být vhodně
koordinovány.
Obec Topolná
Je sídlem, umístěným v jižní části řešeného území. Jedná se o obec umístěnou na paralelní
silnici s pravým břehem Moravy, distance od řeky odpovídá historické zkušenosti obyvatel se
záplavami. Obec má rozvojové plochy na svém SZ okraji, tedy směřujícím k území řešenému územní
studií. Rozvoj obce v tomto směru je však limitován ložisky štěrkopísku. Směr rozvoje pak vyplývá
z vnitřního uspořádání obce a nevytváří náznak rozvojové osy. Určující místní komunikace pokračuje
jako účelová k vysílači Topolná, užívání prostoru je tímto zařízením výrazně omezeno.

2C2

Doprava

Z hlediska širších vztahů je v území nejvýznamnější silnice I. třídy I/55, která je vedena od
Olomouce až do Břeclavi, kde je ukončena na hranici s Rakouskem v hraničním přechodu Poštorná /
Reintal (v Rakousku pokračuje jako B47). Dle výhledových plánů Ředitelství silnic a dálnic je
plánována přestavba této silnice na rychlostní komunikaci R 55, která částečně využije i stávající
trasu. Jelikož se bude jednat o rychlostní komunikaci, bude to komunikace s omezeným přístupem a
křižovatkami v určitých vzdálenostech. Pro bezprostřední obsluhu území bude ponechána či mírně
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modifikována stávající trasa silnice I/55, která bude přeznačena na II/655 a v řešeném území bude
převedena do majetku Zlínského kraje.
Silnice III. třídy III/49724 je pouze lokálního významu, která propojuje Napajedla a Bílovice.
Železniční doprava je reprezentována železničním koridorem Břeclav – Přerov – Bohumín – Petrovice,
který je označován jako II. tranzitní železniční koridor. Celková délka koridoru je 206 km. V řešeném
území proběhla modernizace trati a je zde zavedena traťová rychlost 160 km/h. Trať je
v mezistaničních úsecích dvoukolejná a je elektrifikována. Nejbližší železniční zastávky řešeného
území jsou Spytihněv a Napajedla.
Lodní doprava je v širších vztazích reprezentována řekou Moravou a zejména Baťovým
kanálem, který byl prvotně vybudován pro dopravu uhlí z jihu Moravy do Zlína. V současném stavu je
po řece Moravě (Baťově kanále) provozována především turistická doprava. Je zde možnost
zapůjčení obytné lodi a plavit se po řece i bez speciálního oprávnění.
Baťův kanál vstupuje do jižní části řešeného území úsekem, který začíná v Uherském Hradišti.
V převážné části řešeného území a na sever od řešeného území je vodní doprava vedena
v korytě řeky Moravy.
Nebližší letiště je v Otrokovicích severně od řešeného území. Letecká doprava nemá vliv na
studii.
Nemotoristická doprava je z hlediska širších vztahů zastoupena především cyklistickou
dopravou. Územím je vedena cyklotrasa č. 47, která je vedena převážně podle toku řeky Moravy,
případně podle Baťova kanálu. Propojuje Hodonín s Olomoucí. V řešeném území využívá mostní
objekt jezu.
V prostoru jezu se z trasy 46 odpojuje trasa 5015, která prochází Spytihněví a je vedena dále
na Halenkovice až do obce Kvasice, kde se napojí znovu na trasu 46.
V jihovýchodní části území je cyklotrasa C, která je alternativním úsekem cyklotrasy 5055
z Uherského Hradiště do Zlína.
Územím prochází i jediná turistická trasa „žlutá“, která propojuje Napajedla se Zlínem přes
Karlovice.

2C3

Životní prostředí

Řešené území náleží do klimatické oblasti T4 - teplá oblast. Charakteristika oblasti - dlouhé
léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Území bylo zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), tj. oblasti, kde je
vyhodnocováno překročení stanovených imisních limitů jedné nebo více sledovaných znečišťujících
látek v ovzduší. V daném území jsou při dlouhodobém hodnocení překračovány limity pro
suspendované částice PM10 a benzo(a)pyren. Údaj z roku 2007 uvádí překročení limitu PM10 na 8 %
území v působnosti stavebního úřadu Napajedla (3,4 % území v roce 2009). Území se vyznačuje i
3
zvýšeným množstvím benzo(a)pyrenu v ovzduší (imisní limit 0,001 µg/m ), který se rovněž velkým
dílem podílí na zařazení oblasti do OZKO (v roce 2007 byla překročena hodnota cílového imisního
limitu pro benzo(a)pyren na 10 % území, v roce 2009 na 4,8 % území).
Podle regionálního geomorfologického členění je zájmová oblast součástí Dyjsko-moravské
nivy v celku Dolnomoravského úvalu. V hranicích studované oblasti na Dyjsko-moravskou nivu na
východě navazuje Vizovická vrchovina, na západě pak Halenkovická vrchovina a Dyjsko-moravská
pahorkatina.
Zájmové území náleží do zemědělského regionu A – Oblast nížinného typu zemědělství –
s výrazným zastoupením intenzivních a speciálních plodin, nadprůměrné intenzity výroby.
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Typ dané krajiny patří k „starému sídelnímu typu Panonika“, podle využití se jedná o krajinu
urbanizovanou, bez vymezeného reliéfu, navazující jižně na zemědělsky využívanou krajinu širokých
říčních niv. Východně navazuje na zemědělskou krajinu plošin a pahorkatin.
Vzhledem k typům a druhům biochor (v pojetí ÚSES) „velmi teplých niv“ jsou základní prvky
kostry ekologické stability krajiny tvořeny segmenty tvrdého i měkkého luhu, vodními plochami
(mrtvými rameny řek, i plochami uměle vzniklými, jako jsou např. opuštěné zemníky), mokřady, úseky
řek, hrudami a přirozenými travními plochami. Z hlediska biogeografické diferenciace území převažují
v zájmové lokalitě skupiny typů geobiocénů 1C4.
Základními fenomény krajiny tohoto území byly přirozené lužní lesy s pestrou dřevinnou
skladbou, vodní plochy (přirozeně meandrující řeka Morava s četnými rameny) a nivní louky
s rozptýlenou dřevinnou vegetací. Vlivem vykácení lesních porostů, regulace a napřímení řeky Moravy
i rozorání travních porostů došlo k devastaci krajiny a narušení její ekologické rovnováhy. I v současné
době má rozhodující vliv na utváření krajiny údolní nivy vodní režim. Nesmírně cenné jsou velké
zásoby čisté podzemní vody ve štěrkových a písčitých vrstvách geologického podloží v kvartéru řeky
Moravy.
Krajina v lokalitě je rovinného charakteru, s poměrně vyrovnanými nadmořskými výškami.
Významné terénní sníženiny nebo vyvýšeniny v území nejsou patrné. Při hodnocení stávajícího
krajinného rázu je zřejmé, že z hlediska širších pohledů se jedná o území velice cenné, jehož přírodní
hodnota v předmětné lokalitě byla sice přechodně snížena těžbou, avšak následnou zdařilou
rekultivací se naopak přírodní hodnota území zvýší. Z hlediska biodiverzity lze vodní plochy (vzniklé
po těžbě štěrkopísků) označit jako potenciálně bohaté a podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou
tyto vodní plochy včetně nivy významným krajinným prvkem (VKP).
Druhovou rozmanitost v území potvrzuje existence evropsky významné lokality (EVL)
soustavy Natura 2000, která do vymezeného území ÚS zasahuje v JZ části. EVL Kněžpolský les
(CZ0724120) představuje relativně rozsáhlý komplex lužního lesa (rozloha 521,2 ha). Z biotopů jsou
zachovány reprezentativní porosty tvrdých luhů, mezofilních ovsíkových luk a vodních makrofyt.
Území je útočištěm pro mnohé rostlinné a živočišné druhy, z nichž některé jsou chráněné nebo v
různém stupni ohrožení a zařazené do Červeného seznamu. Předmět druhové ochrany daného EVL
představuje z živočichů brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita) a drobná ryba hořavka duhová
(Rhodeus sericeus). Zároveň území slouží jako významný biokoridor v severní části Dolnomoravského
úvalu. Jednoznačně daná EVL přispívá k biologické diverzitě území. Význam tohoto lužního komplexu
též spočívá také v příznivé regulaci vodního režimu (zadržování vody - daná EVL zahrnuje též slepá
ramena a tůně) a v ovlivnění mikroklimatu i mezoklimatu Dolnomoravského úvalu směrem k vyšší
vlhkosti. Celé území slouží také jako retenční plocha při rozlivu vodních toků.
Ve vymezeném území se nenacházejí žádná maloplošná nebo velkoplošná zvláště chráněná
území (ZCHÚ). Nejblíže je maloplošné zvláště chráněné území přírodní rezervace PR Trnovec a PR
Kanada, které bezprostředně sousedí s jižní částí vymezeného území. Přírodní park Chřiby se
nachází cca 3 km severozápadně.
V území se nachází značný počet významných krajinných prvků (VKP) ze zákona (vodoteče a
jejich nivy, lesní porosty, apod.). Po těžbě budou nově vytvořeny některá VKP.
Z hlediska vymezení nadregionálního a regionálního systému ekologické stability krajiny
navazuje řešené území na významné biokoridory nivy řeky Moravy a Dyje. Komplex lužních lesů,
ležících níže na soutoku řek Moravy a Dyje, náleží k biocentru č. 301 „Lanžhotské lesy“ biosférického
významu. Nejbližší ptačí oblastí je cca 20 km jihozápadně vzdálená PO CZ0621025 Bzenecká
Doubrava-Strážnické Pomoraví. Z důvodu relativní blízkosti a vzniku většího množství vodních ploch
po těžbě tak existuje reálná možnost po ukončení těžby štěrkopísků rozšíření tamějších druhů ptáků a
dalších organismů do území vymezené ÚS.
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Vodní hospodářství

Řeka Morava protékající územím je jedním z levostranných přítoků Dunaje. Řeka pramení pod
vrcholem Kralického sněžníku a do Dunaje se vlévá na hranicích Slovenska a Rakouska u hradu
Děvín. Délka řeky je cca 270 km, v řešeném území se nachází cca 3,5 km. Řeka Morava má na
svědomí největší povodně v historii České republiky. Příčinou byly abnormální srážky v Jeseníkách.
Její hlavní využití je v zavlažování a zisku vodní energie. Jedná se o jednu z nejvíce upravovaných
řek, jejíž tok byl regulacemi významně zkrácen. Většina meandrujících úseků byla napřímena, okolo
řeky byly na mnoha místech vybudovány protipovodňové hráze. Regulace řeky byla započata již v 19.
století a byla dokončena koncem 20. století. Poslední úsek bez regulace se nachází jižně od řešeného
území u Rohatce.
V řešeném území je při návrhu nových staveb nutné zohlednit aktivní a pasivní rozlivnou zónu
řeky Moravy. Aktuální návrh aktivní zóny dle Povodí Moravy, s. p. Brno (správce toku Morava)
doposud není schválen. Pasivní zóna se rovná rozlivu vody při Q100. Dle údajů Povodí Moravy se
aktivní zóna nachází na pravém břehu mezi řekou a silnicí I/55, a to cca od čerpací stanice pohonných
hmot v Napajedlech až zhruba k místu, kde se silnice oddaluje od řeky. Rozsáhlejší aktivní zóna se
nachází na levém břehu řeky, která do řešeného území zasahuje od severu z prostoru města
Napajedla. Rekreační zařízení Pahrbek není v aktivní ani v pasivní zóně. Na jih od rekreačního
zařízení Pahrbek je aktivní zóna mezi slepými rameny Moravy. Pasivní zóna zahrnuje v podstatě
polovinu šířky řešeného území až na jeho jižní okraj. Tato pasivní inundace je využívána jako
akumulační prostor pro ochranu měst dále po toku – Uherské Hradiště a Staré Město. Celá řešená
oblast se nachází v zátopové zóně povodně z roku 1997.
Režim povodňových průtoků je do značné míry dán provedenými úpravami řeky Moravy,
umožňujícími převádět bez rozliv průtoky v rozmezí 750 (nad Spytihněvským jezem) – 775 (u
3 -1
Jarošova) – 800 (v úseku Kněžpole – Babice) – 820 m .s (v úseku Babice – Spytihněv). Přes takto
provedené úpravy řeky Moravy se na jejím levém břehu vyskytují inundace za vyšších povodňových
průtoků, tj. při hodnotách v zásadě překračujících uváděné kapacity regulovaného toku.
V řešeném území se na řece Moravě nachází vodní stupeň Spytihněv, jehož součástí je malá
vodní elektrárna, která je osazena dvěma turbosoustrojími. Elektrárna byla zprovozněna v roce 1951.
Přes vodní stupeň je vedena účelová komunikace, která umožňuje průjezd omezené tonáže vozidel.
V prostoru nad vodním stupněm se od hlavního toku řeky odpojuje Baťův kanál, který byl
vybudován v 30 letech minulého století mimo jiné jako vodní cesta pro dopravu uhlí z lignitových dolů
na jihu Moravy do Baťových závodů. Dalším důvodem pro vytvoření kanálu bylo umožnit zavlažování
luk a polí. Na začátku kanálu je plavební komora, která vyrovnává výškový rozdíl mezi hladinami
v kanálu a v hlavním toku. Šířka plavebního kanálu je průměrně 12 m.
Po provedení regulace byla v řešeném území ponechána slepá ramena, která jsou s hlavním
tokem místy propojena pouze trubními propustky. Jedná se o vodní systémy, které jsou v podstatě
neprůtočné a jejich vodní hladina je závislá na hlavním toku - průsaky podzemích vod.
Vlivem těžby štěrkopísku došlo v řešeném území k tvorbě lagun, které vznikly vytěžením
materiálu. Jedná se především o průsaky podzemní vody, případně vody dešťové. Laguny jsou
bezodtoké, což má vliv na jejich kvalitu vody. Jedná se tedy o vody stojaté, kde výměna vody je
zajištěna pouze prouděním podzemních vod. Jelikož se jedná o plochy po těžbě, která je prováděna
rypadly, laguny většinou postrádají mírné břehy vhodné pro nástup plavců na vodní plochy. Hloubka
těchto lagun je dle způsobu těžby cca 8 m pod úroveň přilehlého terénu.
Řešeným územím protéká levostranný přítok Moravy - Pohořelický potok (s plochou povodí
2
cca 7 km ), který je při průchodu prostorem těžby veden v regulovaném korytě. Vtéká do řešeného
území na severní okraji a je historicky zaústěn do slepého ramene Moravy u turistického zařízení
Pahrbek. Z tohoto ramene je na jeho jižní straně potok dále vyveden a je směrován paralelně
s hlavním tokem Moravy a do hlavního toku řeky Moravy je zaústěn až na jihu řešeného území, tj. až
pod vodním stupněm Spytihněv.
Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) „Kvartér řeky
Moravy“ a zasahuje do vnějšího pásma hygienické ochrany 2. stupně jímacího území Kněžpole.
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Území náleží do hydrogeologického rajónu, označeného jako Q 26 a charakterizovaného jako
„Kvartérní uloženiny Moravy a jejich přítoků v Dolnomoravském úvalu“. S tímto rajónem bezprostředně
souvisí přilehlý rajón neogénu Dolnomoravského úvalu (R 33). Skladba i rozmístění kvartérních a
neogenních uloženin je spolu s mírnou sklonitostí terénu a s infiltračním i drenážním účinkem řeky
Moravy určující pro režim a pohyb podzemních vod.
Z hlediska charakteristiky podzemních vod jsou nejvýznamnějším útvarem zájmového území
říční štěrkopískové uloženiny údolní nivy řeky Moravy a přilehlých nižších říčních akumulačních teras.
Hlavním zdrojem podzemních vod jsou srážky. Pouze v době trvání mimořádně vysokých vodních
stavů a průtoků v řece Moravě dochází k časově a prostorově omezené břehové infiltraci. Doplňování
podzemních vod z povrchu údolní nivy je závislé na propustnosti krycího souvrství jílovito-hlinitopísčitých zemin v mocnosti 2 – 3 m. Z toho hlediska je rovněž podstatná skutečnost, že na některých
lokalitách je krycí souvrství narušeno. Těžební jámy zemníků (stávajících jezer v nivě řeky Moravy)
jsou zatopeny srážkovou vodou a podzemní vodou z mělkých zvodněných vrstev.
Pohyb podzemní vody je zvláště důležitý se zřetelem k vydatnosti jímacího území Kněžpole a
odběrům vody z tohoto zdroje, rezervovaného pro vodárenské účely. Ochrana jímacího území
Kněžpole je stanovena na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu. Zároveň byly stanoveny hranice
pásem hygienické ochrany nad tímto důležitým podzemním zdrojem vody, využívaným pro zásobení
Uherskohradišťska pitnou vodou. Hlavní zdroje se nacházejí na levém břehu řeky Moravy mezi
Babicemi a Kněžpolem, zčásti i těsně nad soutokem Březnice s Moravou. Hranice vnějšího pásma
hygienické ochrany 2.stupně (2. B.) je stanovena přibližně takto: Jarošov (cca ústí Březnice do
Moravy) – řeka Morava (asi 1km od Březnice) – Huštěnovice (asi 1 km jižně od obce, dále pak podél
jejího východního okraje) – Spytihněv, jez – jižní okraj příjezdové komunikace k obalovně a ke
štěrkovišti – Topolná (západní okraj) – Bílovice (západní okraj, překročení Březnice) – severní okraj
silnice Bílovice – Jarošov.
Ve vnějším pásmu hygienické ochrany 2.stupně je na základě změny rozhodnutí o ochranném
pásmu vodního zdroje (Č.j. Vod.155-193/90) možná výstavba nových objektů na základě kladného
hydrogeologického posudku a to za předpokladu, že nemohou negativně ovlivnit jakost a zdravotní
závadnost vod a jestliže budou provedena opatření, kterými se vyloučí možnost znečištění
podzemních vod – viz. hygienická směrnice č. 51/79. Návrhovými plochami, které umožňují výstavbu
nových objektů v tomto pásmu, jsou plochy rekreace, veřejných prostranství a dopravní infrastruktury.
Při návrhu jednotlivých dílčích objektů musí být respektován výše zmíněný režim.
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Vyhodnocení splnění Zadání a pokynů pro zpracování návrhu

Zadání územní studie ( dále Zadání US ) vyhotovil pořizovatel – Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor územního plánování a stavebního řádu, v únoru 2011.
Obsah Zadání byl předmětem výběrového řízení na zhotovitele územní studie.
Zadání územní studie bylo zpracovatel respektováno a splněno, na pracovních jednáních byly
dílčí podmínky Zadání US dále zpřesněny.

Ad 3

Řešené území

Vymezení území:
Zájmové území
Hranice zájmového území je stanovena dle Zadání územní studie KRC2 (komplexní rekreační celky) a
to následovně:
silnice III/49724 od křižovatky s jižním obchvatem Napajedel (silnice III/49724) přes Topolnou
až po křížení s hranicí správního území města Napajedla,
-

hranice správního území města Napajedla od křižovatky se silnici III/49724 až po hranici
správního území obce Kněžpole,

-

hranice správního území obce Kněžpole od styku s hranicí správního území města Napajedla
až po křížení se silnici II/497,

-

silnice II/497 od křížení s hranicí správního území obce Kněžpole přes Jarošov až po
křižovatku se severním obchvatem Uherského Hradiště a Starého Města (silnice II/497),

-

severní obchvat Uherského Hradiště a Starého Města (silnice II/497) od křižovatky se silnicí
II/497 až po křížení s hranicí správního území města Staré Město,

-

hranice správního území města Staré Město až po kříženi s trasou Bat'ova kanálu,

-

křižovatku se stávající silnicí I/55,

-

trasa Bat'ova kanálu od křížení se správní hranicí města Staré Město až po křížení se
severním obchvatem Uherského Hradiště a Starého Města (silnice II/497),

-

severní obchvat Uherského Hradiště a Starého Města (silnice II/497) až po křižovatku se
stávající silnicí I/55,

-

stávající silnice I/55 od křižovatky se severním obchvatem Uherského Hradiště
a Starého Města přes Huštěnovice, Babice a Spytihněv po souběh s rychlostní silnici R55 a
mimoúrovňovou křižovatku s jižním obchvatem Napajedel (silnice III/49724),

-

jižní obchvat Napajedel (silnice III/49724).
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schéma zájmového a řešeného území

Řešené území:
Hranice řešeného území byla přenesena dle Zadání územní studie do digitální katastrální
mapy. Dále v průběhu pracovních schůzek byla hranice řešených ploch dále zpřesněna a je
promítnuta do návrhu územní studie. Řešené území je ohraničeno následovně:
-

na severním okraji je ohraničeno zástavbou města Napajedla,

-

na východní straně je ohraničeno silnicí III. třídy III/49724,

-

na jižní straně je ohraničeno plochou pro těžbu a na pravém břehu zahrnuje rozvojové plochy
obce Spytihněv,

-

na západní straně je ohraničeno silnicí I/55,

-

ohraničení řešeného území je na severní, západní a východní straně shodné s územím
vyznačeným KRC 2. Na jižní straně KRC 2 pokračuje dále – mimo plochu těžby štěrkopísku.

Dohodnuté řešené území dle objednatele ze dne 7.6.2011
Zpřesněný návrh řešeného území KRC 2 přibližně vymezeného v ÚS Rozvoj rekreace v širším
prostoru Baťova kanálu zpracované firmou IRI s.r.o.
Řešené území zasahuje na území tří obcí (Napajedla, Spytihněv, Topolná), přičemž těžba
štěrkopísků se dotýká nejvíce obcí Napajedla, Spytihněv. Území bylo rozšířeno v obci Topolná
z důvodu možného posílení rekreačního potenciálu v oblasti přírodního jezera (vytěžené štěrkoviště
poblíž televizních vysílačů).
Sever je ohraničen zastavěným územím Napajedel (ulice K Pahrbku, Příční) a pokračuje
západním směrem přes řeku Moravu až k ploše rychlostní komunikace R55 vymezené v ZÚR ZK
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(prověření možného napojení jižního obchvatu napajedel na komunikaci I.tř.55). Následuje vymezení
po příslušných komunikacích, přes hranice obcí (Babice - Spytihněv), po účelové komunikaci na
katastru Topolná směrem do centra obce. Východní hranice je přibližně olemována komunikací III.tř.
49724 a totožná s hranicí vymezeného KRC2 ÚS.
Vymezení vůči městu Napajedla:
Rekreační areál Pahrbek, přístaviště, jezera po vytěžených štěrkopíscích + probíhající těžba,
hřebčín Pěnné, jižní obchvat.
Vymezení vůči obci Spytihněv:
Baťův kanál, rekreační středisko Skleníky, splav, jezera po vytěžených štěrkopíscích +
probíhající (budoucí) těžba.
Vymezení vůči obci Topolná:
Vytěžené jezero.

Ad 4

Požadavky, vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů:

Z citovaných podkladů: PÚR 2008, Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 2008, byly
převzaty do textové části Odůvodnění a situace širších vztahů veškeré požadavky, v rozsahu
řešeného území byly zohledněny do koncepce řešení úkolu.

Ad 5

Požadavky na řešení, vyplývající z územně analytických podkladů

Do řešení územní studie byly převzaty limity využití území dle územně analytických podkladů
ORP Otrokovice ( územní jednotky Napajedla, Spytihněv ) a ORP Uherské Hradiště ( územní jednotka
Topolná ).
Případná úprava jevů, které jsou přímo či přidaným limitem využití území, je zdůvodněna dále
v textu. Jedná se o tyto úpravy:
-

jev 021 – územní systém ekologické stability dle ORP Otrokovice – dílčí změna vedení
biokoridoru místního systému ekologické stability, zpřesnění hranice všech prvků ÚSES podle
parcel katastrální mapy a hran terénu dle plánu rekultivací

-

jev 072 – nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma –
doporučené vypuštění trasy, procházející nad budoucími přírodními plochami s cílem
vyloučení potenciálního ohrožení ptactva nárazem do el. vodičů, estetické důvody.

V řešeném území jsou dále zohledněny požadované hodnoty území, sesuvná území, území
ekologických rizik a objekty integrovaného záchranného systému.

Ad 6

Požadavky na rozvoj území obcí
Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku v oblasti Napajedel je hlavním cílem územní

studie.

Ad 7

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)

Plochy vymezené územní studií navazují na funkce okolních obcí resp. není s nimi v rozporu.
Uspořádání území dle územní studie v maximální míře respektuje stav území a jeho funkce ve smyslu
platných či rozpracovaných územních plánů jednotlivých obcí. Územní studie tak vytváří z řešeného
území a navazujících ploch funkční celek.
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Ad 8

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Veřejná infrastruktura je navržena ve vazbě na stávající sítě technické a dopravní
infrastruktury. V odůvodněných případech je navržena změna dopravních a energetických tras.
Zdůvodněním je vždy ochrana stávajících či navržených hodnot území. Navržené změny nejsou
v posici podmiňujících investic a nekomplikují tak dílčí změny v území.

Ad 9

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Vymezení urbanistických, architektonických, přírodních a kulturních hodnot, jejich ochrana a
rozvoj je výchozím podkladem pro urbanistické řešení této územní studie. Rovnocenným argumentem
řešení je i ochrana zájmů rozhodujících uživatelů území a rozhodujících zájmů z hlediska dotčených
orgánů.

Ad 10 Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšné opatření a asanace
Územní studie zahrnuje dopravní trasy a úpravy sídelní zeleně, které mají na platformě
územního plánování znaky veřejně prospěšných staveb. Jsou v tomto smyslu označeny, uvedeny
v textové i výkresové části a jsou podnětem při zpracování či změně územních plánů sídelních
jednotek.
V návrhu územní studie jsou rovněž plochy asanace, jejich naplněním se sleduje zvýšení
přírodních hodnot území. Jejich návrh je opět promítnut do textové a výkresové části.

Ad 11 Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Ad: Ochrana zdraví:
V území jsou popsány zdroje hluku a vibrací, a to včetně dopadu na řešení územní studie.
Ad: Požadavky na civilní ochranu, obranu a bezpečnost státu
Řeka Morava v současném stavu je chápána jako vodní dílo, úpravy v řešeném území mají
regionální význam z hlediska povodňové ochrany území. Plán rozvoje Povodí je v tomto smyslu plně
respektován.
Ad: Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby
Návrh územní studie akceptuje limity využití území z hlediska Horního zákona, umožňuje
přednostní těžbu štěrkopísků a akceptuje následnou rekultivaci území. Další změny v rekultivovaném
prostoru mají následný charakter a nejsou vůči vlastnímu procesu rekultivací podmiňujícími.
Ad: Požadavky na geologickou stavbu území
Evidovaná sesuvná území se nacházejí mimo prostor řešený územní studií.

Ad 12 Požadavky a pokyny pro řešení střetů a zájmů a problémů v území
Územní studie poukazuje na střet mezi ochranou přírodních hodnot a zřizováním objektů
individuální rekreace v samém středu budoucí soustavy vodních ploch. Objekty individuální rekreace
pak vyhodnocuje jako nevhodné vůči přírodním hodnotám a potenciálu území a navrhuje asanaci
souvisejících ploch.
Zásah do zemědělského půdního fondu je minimalizován, ve vymezeném prostoru je
zdůvodněna náhrada orné půdy trvalým travním porostem, prokazatelně zamokřená půda je pak
navržena k vynětí a využití jako plochy přírodní.
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Ad 13 Požadavky na vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby
s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo
rozvojové ose.
Nově navržené plochy jsou vymezeny jako plochy zastavitelné, jejich rozsah je minimalizován
s přednostním využitím ploch a zařízení pro těžbu štěrkopísků.

Ad 14 Požadavky na vyhodnocení vlivů územní studie na udržitelný rozvoj území, pokud
dotčený orgán ve svém stanovisku k územní studii uplatnil požadavek na posouzení
územní studie z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný
vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
V návrhu územní studie se vyskytují záměry, jejichž rozsah opravňuje dotčený orgán
požadovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA. Jedná se zejména o přidané plochy rekreace –
přírodní koupaliště s kapacitním parkovištěm.
Řešené území je v kontaktu s plochou NATURA – Kněžpolský les. V kontaktním prostoru však
nejsou z hlediska územní studie navrženy žádné činnosti.

Ad 15 Požadavky na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Varianty územní studie neobsahuje.

Ad 16 Požadavky na uspořádání obsahu územní studie a na uspořádání obsahu odůvodnění
s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení
Rozsah textové a výkresové části odpovídá Zadání US. Návrh územní studie také obsahuje
koordinační výkres. Tato grafická příloha byla zpracovatelem vyhodnocena jako nezbytná pro řádné
odůvodnění návrhu územní studie.
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2E

Komplexní
zdůvodnění
přijatého
řešení
včetně
vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území

2E1

Přípravné práce

Zpracovatel územní studie ve spolupráci s pořizovatelem zpracoval vstupní databázi
v rozsahu ÚAP, ZÚR a PÚR 2008. Databáze byla vložena do digitální katastrální mapy ( dále DKM ).
Územní studie byla v rozpracovanosti konzultována a projednávána na pracovních jednáních
30.5.2011, 17.6.2011 a 30.6.2011.
Výstupem bylo:
vymezení řešeného území ( zpřesnění hranic ),
vymezení požadavků přizvaných fyzických a právnických osob, zástupců dotčených územních
jednotek a přizvaných dotčených orgánů.
Citované požadavky zaprotokolované na pracovních jednáních resp. postoupených
písemnými přílohami pracovních jednání či zaslanými samostatně pořizovateli, které byly převzaty
jako podmínky pro zpracování územní studie:
Povodí Moravy – stanovisko z 15.6.2011:
Územní studie by měla především respektovat a důrazně zohlednit to, že většina území
navrženého k řešení se nachází v záplavovém území řeky Moravy. Plocha řešeného území by měla
být maximálně zachovaná pro možnost rozlévání povodňových průtoků, tzn. transformace povodní a
ochraně níže na řece Moravě položených zastavěných území. Především se jedná o ochranu města
Uherské Hradiště, které se mimo jiné nachází v území s významným povodňovým rizikem (podle
směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik). Z pohledu protipovodňové
ochrany tedy řešené území nelze hodnotit samostatně bez vztahů k území navazujícím, v podstatě od
Napajedel podél levého břehu Moravy, tzn. mezi obcemi Topolná, Kněžpole až po Jarošov (včetně
území Kněžpolského lesa). V řešeném území by v žádném případě neměly být zastavovány současně
nezastavěné pozemky, aby nebyla omezovaná schopnost údolní nivy snižovat nepříznivé účinky
povodní. Protipovodňovou funkci území je naopak vhodné podpořit lokální protipovodňovou ochranou
obcí (využít tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření), aby množství zadržené vody mohlo být co
největší.
Je nutné dodržet zásadu obsaženou ve Správných postupech k dosažní hlavních cílů ochrany
vod v závazné části schváleného Plánu oblasti povodí Moravy (vydané ve Věstníku Zlínského kraje,
částce č. 2/2010) „5. Stavby protipovodňové ochrany navrhovat v souladu s koncepčními dokumenty
kraje týkajících se protipovodňové ochrany.“, tedy v tomto případě respektovat Studii ochrany před
povodněmi na území Zlínského kraje (Hydroprojekt, a.s., srpen 2007) a další, aktuálnější koncepční
podklady protipovodňové ochrany.
Z hlediska provozního připomínáme, že rekreační zóna u jezu Spytihněv zasahuje do areálu
domku jezného a MVE Spytihněv – hranice musí být posunuta – bude ji tvořit komunikace souběžná s
řekou Moravou.
CEMEX Sand, s.r.o. – stanovisko z 16.6.2011,
-

vyhodnotit retenční kapacitu těžebních jezer (povodňová ochrana)
důsledně respektovat plány rekultivace (byly schváleny ve správním řízení) včetně
následného managementu
zahrnout do řešeného území i připravovaný přístav Babice
respektovat časovou následnost využití území - rekreační využití je možné až po ukončení
těžby
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Obec Spytihněv – starosta Mgr. Vít Tomaštík na jednání 17.6.2011:
Vznesl otázku, z jakého důvodu se vlastně studie pořizuje a jaká bude cílová skupina
návštěvníků. Rozvoj obce z hlediska bydlení je možný právě jižním směrem, další rozšiřování
rekreačních či vodních ploch není vhodné – v okolí obce je vodních ploch spíše moc. Ve studii nelze
využít plochy jižně od Spytihněvi pro rozšíření turistických aktivit. Na konci Baťova kanálu se
v současné době staví parkoviště. Je zpracována studie na rekonstrukci budov a výstavbu amfiteátru.
Obec připouští možnost nového napojení v rámci rozvojové zóny – nelze využívat pro
nákladní vozidla např. příjezd do areálu firmy Cemex.
Město Napajedla – starostka Ing. Irena Brabcová na jednání 17.6.2011:
Pořízení územní studie iniciovalo město Napajedla zejména z důvodu ochrany území po těžbě
štěrkopísku, aby nedocházelo k nahodilému individuálnímu rozparcelovávání pozemků – jak se již
částečně stalo přibližně v centru řešeného území - u bývalého meandru řeky Moravy. Studie rovněž
navazuje na celkovou studii Baťova kanálu. Cílem této studie není navýšení turistů, ale stabilizace
území z hlediska funkčního využití.
Stávající objekty individuální rekreace jsou postaveny bez stavebního povolení, město usiluje
o jejich odstranění.
Cílovou skupinou budou turisté využívající Baťův kanál a cykloturisté (navazují další stezky
v okolí). Podstatný podíl na cyklistické dopravě mají i místní obyvatelé. V roce 2010 projelo
cyklostezkou podél Baťova kanálu celkem 60 tis. cyklistů za 2 měsíce.
Existuje záměr na lodní propojení slepého ramena Moravy u rekreačního střediska Pahrbek
s hlavním tokem – možnost proplutí lodí z Baťova kanálu ke středisku.
Přístaviště Babice (bude součástí širších vztahů) je dle informací postupně budováno,
problematika financí z důvodu výkupu pozemků.
Na slepém ramenu u Spytihněvi hospodaří místní rybáři, kteří mají vodní plochy v nájmu.
Hřebčín Napajedla: Margit Balaštíková, ředitelka hřebčína na jednání 17.6.2011:
Nesouhlasí s jakýmkoliv rozšiřováním rekreace v prostoru hřebčína ani s vedením cyklostezky
v blízkosti ohrad. Důvodem je zajištění bezpečnosti zvířat a obyvatel a nekázeň turistů - znečišťování
oblasti. Požadavek na oddělení rekreačních ploch od ploch hřebčína. Nebrání se zpřístupnění
hřebčína jako turistického cíle formou hřebčínem organizovaných výprav. Raději by hřebčín vyjmula
z řešeného území.
Doporučila stavební oddělení pozemků hřebčína od rekreačního areálu Pahrbek (oplocením ).
Městský úřad Otrokovice – stanovisko OŽP č.j. OŽP/725/2011/28642/2011/ZAL ze dne 17.6.2011
1.

Nedílnou součástí ÚS by mělo být katastrální území obce Topolná. Důvodem je především
fakt, že se jej nejen přímo dotýká těžební činnost, ale také přímo souvisí se záplavami v k.ú.
Spytihněv. Vodní tok Burava navíc zaplavuje vodní zdroje v Kněžpolském lese.

2.

Je nezbytné chápat celý řešený prostor jako součást údolní nivy, která mezi Otrokovicemi a
Jarošovem resp. Starým Městem musí být schopná zajistit dostatečnou retenci při povodních.
Z tohoto důvodu je nezbytné ve spolupráci s s.p. Povodí Moravy důsledně řešit vymezení
ploch pro rozlivy. Současně je třeba řešení přizpůsobit aktuálnímu Plánu oblasti povodí a
stanoveným záplavovým územím. Je třeba důrazně upozornit, že celý tok řeky Moravy byl v
minulosti regulací velmi zkrácen (některé prameny uvádí, že až 60%) a tlak na zastavěnost
údolní nivy je zvláště v posledních cca 20-ti letech je extrémní. Z tohoto důvodu je třeba
maximálně posilovat schopnost krajiny absorbovat povodně a eliminovat jejich ničivé účinky v
místech koncentrované zástavby.

3.

ÚS musí respektovat požadavky zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Mj. se
jedná o nutnost propojení biocenter a vytvoření fungujícího ÚSES.

4.

Součástí ÚS by mělo být také řešení prostupnosti území. Jde o to, aby páteřní i drobné
komunikace, cyklostezky, cyklotrasy i pěší trasy byly vedeny tak, aby respektovaly klidové
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přírodní zóny určené pro relativně nerušenou existenci živočichů a rostlinných společenstev a
byl mj. ochráněn zájem myslivosti ve smyslu chovu lovné zvěře a ptactva. Současně by měly
být respektovány potřeby chovu koní.
5.

V rámci ÚS by mělo být pečlivě zváženo trasování sítí a energovodů ve vztahu k území tak,
aby pokud možno nekolidovalo se zájmy uvedenými v bodě 4 a nekladlo požadavky na další
dělení ploch, které by měly zůstat celistvé a pokud možno nedotčené mj. i ve vztahu k chovu
koní.

6.

ÚS by měla řešit vedení dopravy související s těžbou štěrkopísku mimo intravilán obcí,
zejména pak v případě města Napajedla a obce Spytihněv. Z dřívější doby existuje studie
související s přípravou projektu výstavby R55 uvažující přímé napojení dopravy z těžby na
komunikaci I/55.

7.

ÚS by měla také vycházet z analýzy přírodních a kulturních hodnot a podmínek a přihlížet
k původnímu stavu území a jeho využívání v minulosti, kdy krajina jako taková byla i přes
intenzivní zemědělské hospodaření funkční, např. byl vytvořen systém závlah využívající
povodní, neexistoval problém s odumíráním slepých ramen apod. Jednou z možností je
porovnávání se stavem zachyceným v době tzv. II. vojenského mapování.

2E2

Zpracování územní studie

Územní studie maximálně využívá ploch po těžbě štěrkopísků – kvůli tomu je studie
vlastně pořízena. Cílem aktivit tedy není expanse do krajiny, ale sladění výsledného tvaru a
charakteru území se stávajícími kulturními hodnotami ( řeka Morava, Baťův kanál ) a
potenciálními přírodními hodnotami ( soustava vodních ploch a přírodních útvarů po těžbě )
s využitím stávajících investic a areálů.

2E2.1 Podkladem pro řešení území je převzetí a zapracování těchto skutečností a požadavků:
ad skutečnosti:
Územní studie akceptuje tyto realizované investice v území:
rekreační středisko Pahrbek – aktuální stav z 06/2011 zahrnující ukončenou etapu rozvoje –
zřízení parkoviště, ubytovacích bungalovů, úpravu vodního břehu, restaurační zařízení, parkové a
sadové úpravy,
cyklostezku Pahrbek a jez Spytihněv,
investiční aktivity v rekreačním středisku Skleníky – nové tenisové kurty, klubovna,
přístaviště Napajedla – Spytihněv
přístaviště Napajedla – Pahrbek
odstavná a parkovací stání Spytihněv u jezu
ad požadavky dotčených orgánů, fyzických a právnických osob:
-

velikost a celistvost areálu hřebčína Napajedla
rozsah a etapizaci těžby štěrkopísků včetně plánů rekultivací

2E2.2 Zapracování skutečností a požadavků fyzických a právnických osob do podkladu DKM
a ÚAP
Soutiskem výše uvedených vstupů byla získána matrice, vymezující rozsah a možnosti
uspořádání území v rámci této územní studie.
Rozsah řešeného území pro rozvoj sportovně rekreačního a přírodního potenciálu se výrazně
omezil vyplněním severní části zájmovým prostorem hřebčína Napajedla. Splnění tohoto požadavku
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současně vylučuje použití území hřebčína pro vedení pěších a cyklo tras a komunikací, vedení
účelových komunikací i přístupových tras k dalším objektům a zařízením v řešeném území. Jedná se
především o přístup k objektům individuální rekreace ( tam to nevadí, navržena je jejich asanace ),
účelovým zařízením Povodí Moravy a zejména přístup účelových vozidel pro správu a údržbu krajiny
- zejména břehových porostů slepých ramen Moravy. V návrhu Územní studie je tedy pro tyto účely
vymezena nová komunikace.
Akceptován je postup těžby, posice provozních objektů, technologických zařízení, obslužných
komunikací a plán rekultivace těžby. Z hlediska konečné úpravy řešeného území jsou všechny
podmínky akceptovatelné. Problémem zůstává rozložení těžby do časové osy, která blokuje
uspořádání území min. do r. 2018. Provoz těžby tak do doby svého ukončení znehodnocuje rekreační
potenciál a zejména ambice z hlediska stability přírodních funkcí. Tento stav pak napomáhá
spontánnímu využití jiných rekreačních ploch.

2E2.3 Převzetí a vyhodnocení územních plánů souvisejících územních jednotek:

Územní plán Napajedla:
Doposud platný územní plán byl vyhotoven v únoru 2010 ing. arch. M. Stupkovou a ing. arch.
M. Dubinou, Urbanistický atelier Zlín, s.r.o. Pro vyhotovení územní studie byl jako podklad použit nový
územní plán, který však doposud nebyl schválen.
Do návrhu územní studie jsou převzaty vymezené plochy s rozdílným způsobem využití ( dále
funkční plochy – značeny dle platného územního plánu ):
Z3.4 – plochy pro sport a rekreaci, kterými se rozšiřuje zastavěné území téže funkce ( lokalita
Pahrbek )
S4 – plochy pro sport a rekreaci, vyplňující volný prostor mezi jižní hranicí zastavěného území
a plochou dopravní infrastruktury,
D-R55 + D-W – plochy vymezené pro vedení silnice R55 včetně jižního obchvatu Napajedel,
plochy těžby nerostů včetně vymezené územní rezervy
Do návrhu územního plánu je převzat místní systém ekologické stability. Navržené prvky
biocenter a biokoridorů jsou územní studií dále zpřesněny vůči hranám polygonů parcel, popř. hranám
terénu dle plánu rekultivací.
Do návrhu územní studie nejsou převzaty:
-

R3 – plochy individuální rekreace v prostoru, který je vymezen pro hřebčín Napajedla
plochy U,T, určené pro stavební rozvoj hřebčína Napajedla – plocha je řešena jako
monofunkční, určená pro hřebčín, bez dalšího členění

Územní plán Spytihněv:
Platný územní plán je z roku 1996, vyhotovil jej ing. arch. Ivo Koudelka, ATELIER 91 s.r.o.,
Zlín. Ve vymezeném území definuje plochy ( území ) rekreace R1, R2 a R3 v prostoru současného
technologického zařízení těžby štěrkopísků a další plochu ( území ) rekreace R4 na příjezdu k jezu
Spytihněv po hrázi Baťova kanálu.
Akceptuje stávající stav ve smyslu vymezení zastavěného území pro objekty individuální
rekreace u slepého Moravy, stávajících provozních zařízení Povodí Moravy, .
Areál „Skleníky“ vyhodnocuje jako zastavěné území s funkcí drobné výroby a služeb, skleníky
s malým „s“ na pravém břehu Moravy pak jako zastavěné území s funkcí území zemědělské výroby.

-

Rozvojové plochy rekreace jsou doplněny:
na části na stávající plochy drobné výroby a služeb areálu Skleníky,
v prostoru Baťova kanálu před jezem Spytihněv
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Územní plán Topolná
V území, vymezeném územní studií, se rozvojové plochy obce Topolná nevyskytují.

Vymezení zastavěného území
Výše uvedené územní plány obcí byly zdrojem pro vymezení zastavěného území, jeho průběh
je pak v územní studii zpřesněn dle hranice parcel aktuální katastrální mapy a aktuálního rozvoje
urbanizace území k 1.11.2011.

2E2.4 Zapracování výsledků vlastních průzkumů a zjištění v území
Výše uvedené podklady byly konfrontovány se zjištěním v terénu. Bylo zjištěno:
-

území je exponováno hlukem, stacionárním zdrojem jsou:
provozní areál těžby štěrkopísků + dopravníkové pásy,
provoz vodní turbíny v jezu Spytihněv,
dynamickým zdrojem je automobilový provoz na silnici I/55. Stacionární zdroje hluku jsou
limitující pro kvalitu prostředí určeného pro rekreaci, z hlediska vodní turbíny se jedná o
latentní jev.

-

provoz těžby štěrkopísku je zdrojem prašnosti, kterým je exponováno okolí provozního areálu
zejména ve směru převládajícího proudění vzduchu. Obdobně je exponována účelová
komunikace, která od připojení na silnici III/49724 k řešenému území slouží k přepravě
( odvozu ) štěrkopísků.
Z provozní plochy třídění a distribuce štěrkopísků je splavován jemný prach do sousedící
vodní plochy. Poměr jemných částic vodu trvale kalí a vylučuje ji pro rekreační využití.

-

intenzivně je naopak využívána navazující vodní plocha, a to jak rybáři, tak ke kempování a
koupání. V letních měsících zde parkují na travnatých plochách automobily, občas zde stanují
i několik dní. Jakékoliv hygienické zázemí pak může být rizikem znehodnocení přírodních
hodnot tohoto prostoru.

-

prostor slepého ramena Moravy v pravobřežní části je exponován zástavbou. Zčásti se jedná
o novostavby náležící k hřebčínu, částečně se jedná o objekty individuální rekreace, které jsou
na katastru Spytihněvi zaneseny do katastru nemovitostí ( obrysy budov, nikoliv pozemků
okolo nich, upravených jako zahrady, bez oplocení ).

-

vodní plochy vzniklé po vytěžení štěrkopísků v lokalitě Spytihněv jsou s výjimkou plochy
zasažené splachy z třídění štěrkopísků ) - viz výše – ve stavu blížícím se přírodnímu biotopu,
s čistou vodou, bahnitým dnem a omezenou přítomností sinic a jiných vodních rostlin. Příčinou
příznivého stavu je pravděpodobně minimum organických látek , která se běžně do vodních
ploch dostávají splavením hnojiv z orné půdy. Tento stav je současně signálem k separaci
Pohořelického potoka od vodních ploch po těžbě.

-

prostor jezu Spytihněv je zajímavým technickým prostorem, jeho terénní uspořádání,
uspořádání a vzhled ostatních objektů však nemají potenciál veřejného prostoru, který by byl
charismatickým nástupištěm do Baťova kanálu. Jeli tohoto prostoru potřeba je nutno jej hledat
v jiném prostoru.

-

kapacitní přístup k jezu Spytihněv od obce je místní komunikací, vedenou podél jižního okraje
zastavěného území obce s přímým připojením na silnici I/55. Vedení přístupové komunikace
je nutné koordinovat s dalšími záměry obce ( směr jejího plošného rozvoje ) , současně je
zapotřebí zohlednit odlišné vedení stávající komunikace vůči zákresu katastrální mapy.

-

cyklotrasa mezi jezem Spytihněv a rekreačním střediskem Pahrbek ( tedy vedená po levém
břehu Moravy ) je zcela funkční, využívaná obyvateli sídla a přirozeně turisty. Na katastru
Spytihněvi chybí výrazná břehová zeleň.
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-

v trase cyklostezky je orná půda, která ubírá potenciál rekreačního vnímání krajiny, vhodná je
její náhrada trvalým travním porostem s možností pobytové ( odpočinek, relaxace, piknik )

-

cyklotrasa na opačném – pravém – břehu řeky Moravy zcela cbybí, v části Spytihněvi vede
pod patou hráze polní cesty, v místě vysoké břehoví zeleně je prostor břehu dále neprůjezdný,
k vidění je několik spontánních úvazišť majitelů okolních pozemků a rybářů. Důvodem
chybějící cyklostezky je přirozeně chybějící přemostění, přičemž průjezd po břehu až k mostu
přes Moravu v Napajedlech je cca od posice čerpací stanice Benzina ) znemožněn
komerčními areály a soukromými zahradami, které jsou užívány zcela určitě v rozporu
s vodním zákonem.

-

přístup k jezu není z hlediska uspořádání obce Spytihněv nijak zviditelněn a nemá pro obec
zásadní význam. Zástavba obce je vůči potenciálu Baťova kanálu pasivní, obsahuje bydlení,
zahrádky ( v záplavovém území ), využití 2 slepých ramen Moravy je pasivní. Zástavba jde až
k břehové čáře, v případě jižního slepého ramene je vodní plocha rozdělena z důchovu chovu
rybích násad.

-

rekreační areál Pahrbek je naddimenzovaný, obsahuje kvalitní novou zástavbu. Připojení
k řešenému území je prostřednictvím topolové aleje od Napajedel a dále již zmíněnou
cyklostezkou. Od dalších přírodních ploch je oddělen břehovou zelení slepého ramene Moravy
resp. odvodňovacím příkopem mezi bungalovy a polem. Tento stav je z hlediska majitele
hřebčína správný, ve smyslu dalšího uspořádání území je separace areálu Pahrbek dále
posílena.

-

jižní část řešeného území vytváří zastavěné území obce Topolná a přístupová komunikace
k areálu vysílače Topolná – slepá komunikace se zákazem vjezdu. Tuto komunikaci lze využít
pro vedení cyklostezky a zpřístupnění vodní plochy po vytěženém štěrkopísku. Jedná se o
stabilizovaný přírodní útvar, užívaný spontánně ke koupání. Propojení dotčeného prostoru
s rekreačním areálem Skleníky ( prostorem jezu Spytihněv ) chybí, je možné jej realizovat
podél vodního toku Burava s připojením na současnou přístupovou komunikaci k provoznímu
areálu těžby štěrkopísku.

-

z celkového hlediska se jedná o rozsáhlé území, přičemž rekreační potenciál spojený
s turistickými cíli ( Napajedla, Baťův kanál ) jej nemohou naplnit. Celková sportovně rekreační
funkce je výrazně sezónní, v podstatě omezena na letní období.

2E2.5 Komentář a odůvodnění návrhu územní studie
Urbanistické řešení:
Na podkladě výše uvedených vstupů a zjištění je navrženo uspořádání území a jeho
následující rozvoj takto:
Úpravy na území obce Spytihněv:
-

z řešeného území vyčleňujeme obytnou část obce Spytihněv. Současná sevřená urbanistická
struktura, vyjádření starosty ani návrh územního plánu neposkytují prostor pro bezprostřední a
jednoznačné propojení jezu Spytihněv s jádrovými plochami obce. Se změnou názoru lze
kalkulovat po realizaci silnice R55 a souvisejícím zklidněním dopravy v jádrových plochách
obce. Současné uspořádání zastavěného území i rozvojové plochy Spytihněvi nejsou
v rozporu s cíli uspořádání řešeného území podle této územní studie. Připomínáme, že
rozsáhlá údolní niva severně nad obcí je záplavovým územím Moravy.

-

na kontaktním území obce Spytihněv jsou navrženy tyto úpravy:
-

vymezuje se přístupová nová trasa přístupové komunikace k jezu Spytihněv podél
jižní hranice zastavěného území. Trasa je vedena tak, aby případná frekvence
neznehodnocovala obytnou zástavbu a stávající zahrady. Mezi novou trasu přístupové
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komunikace a stávající zástavbu se vkládá za tímto účelem veřejná zeleň. Kromě
ochranné funkce má tato zeleň význam estetický – umožňuje zastínění a zviditelnění
přístupové trasy. V místě stávající koncentrované zástavby řadovými rodinnými domy
pak tato zeleň vytváří veřejný prostor jako kompenzaci přehuštěné zástavby v poměru
odpovídajícím vyhlášce 501/2006 Sb., tj. cca 1000 m2 na 1 ha obytné zástavby.
Dalším kritériem uspořádání této části území je další možný rozvoj obytné zástavby
obce, kdy je zapotřebí zohlednit stávající trasu VTL plynovodu, resp. jeho ochranné a
bezpečnostní pásmo. V tomto smyslu je vedena přístupová komunikace tak, aby
pomyslná šířka využitelného prostoru mezi OP plynovodu činila 30 – 40 m, tj. šířka
parcely rodinného domu.

-

-

vymezuje se nový nástupní prostor k jezu od obce. Představuje optické prodloužení
přímé osy stávající místní ( přístupové ) komunikace od Spytihněvi. Vymezený
nástupní prostor má potenciál důstojného vstupu do řešeného území dle těchto indicií:
je umístěn na jednoznačné kompoziční ose
navazující plochy orné půdy vytvoří kontrast s objekty a parkovou úpravou
prostoru,
levá strana přístupové komunikace bude doplněna stromořadím v měřítku
topolové aleje ( dle přístupu k areálu Pahrbek, dle stromořadí od Topolné
k vysílači )
dojde k potlačení nevhodného stávajícího areálu skleníků
navazuje na začátek Baťova kanálu,
doplňuje realizované investice v tomto prostoru.
K vymezení nového prostoru vede dále poznání, že současné uspořádání zástavby na
obou stranách jezu tento potenciál důstojného veřejného prostoru postrádá,
bezprostřední okolí jezu je dále exponováno stacionárním hlukem z hydroelektrárny.

-

navrhuje se zřízení cyklostezky po pravém břehu Moravy. Tato cyklostezka by byla
v jižní části totožná s účelovou komunikací podél hráze, na správním území Napajedel
pak pokračuje k budoucímu přemostění řeky Moravy v rámci jižního obchvatu
Napajedel – viz dále v textu. Tato cyklotrasa bude se stávající cyklotrasou propojena
přes stávající jez Spytihněv a umožní tak cyklo, in line i pěší okruh.

-

v prostoru pod jezem Spytihněv mezi hlavním tokem a Baťovým kanálem se vymezuje
plocha pro vodní dopravu z důvodu výhledového vybudování kotviště plavidel
rekreační plavby a lodního zdvihadla spojujícího Baťův kanál a řeku Moravu

levobřežní prostor obce Spytihněv se upravuje takto:
-

v plném rozsahu se akceptuje stávající zástavba na levém břehu Moravy. Zahrnuje
účelové stavby Povodí Moravy, stávající areál skleníků, rekreační areál Skleníky
včetně ponechání a komerčního využití stávajících halových objektů.
Provozní zázemí těžby štěrkopísků se ponechává ve stávajícím rozsahu a bude
využito až po ukončení těžby.

-

postupný ústup těžby budou doprovázet tato zařízení:
Vymezuje a stabilizuje se přístupová komunikace do této části řešeného území.
Připojení na silnici III. třídy III/49724 Napajedla - Topolná a stávající trasa se nemění.
Stávající přístupová
komunikace
bude
prodloužena
v trase stávajícího
dopravníkového pásu až k technologickému objektu Povodí, tato přístupová trasa
umožní užívání prostoru hřebčína pouze pro stanovený účel.
Vymezuje se těžiště veřejného prostoru výsledného uspořádání území. Umístěno je
na SZ okraji stávajícího rekreačního zařízení Skleníky za přemostěním Pohořelického
potoka. Těžiště bude tedy podpořeno přístupovou osou od jezu s využitím stávající
vzrostlé zeleně.
Vymezuje se využití stávajícího provozního zařízení těžby štěrkopísků jako budoucí
sportovně rekreační plochy v rozsahu, odpovídajícím územnímu plánu Spytihněvi.
Prostor bude určen pro umístění dalších objektů komerční veřejné vybavenosti.
Vymezuje se plocha rekreace pro umístění přírodního koupaliště. Stávající přírodní
vodní plocha je nevyhovující, nezbytné je zcela nové provedení vodní nádrže,
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odbahnění okolí. Budoucí koupaliště lze dotovat vodou z Pohořelického potoka za
podmínky, že některá z výše položených vodních ploch umožní sedimentaci pevných
částic při přívalových deštích. Prostor koupaliště bude doplněn o kapacitní parkoviště,
připojené k výše uvedené přístupové komunikaci do území od silnice III/49724.
Základem sadových úprav bude stávající stromořadí.
-

jižní vodní plochu navrhujeme doplnit o další plochy pro sport a rekreaci. Využitím je
pak koupání, stanování a kempování. Dotčená plocha by měla mít charakter
neoploceného veřejného prostoru, v sezónní době s možností odběru pitné vody,
hygienického zařízení a veřejné kontroly provozu.

-

zbývající plocha těžby štěrkopísků bude rekultivována podle schválené dokumentace.
Budou tak vytvořeny přírodní plochy s potenciálem stabilizace v místě obvyklých i
chráněných druhů živočichů a rostlin – viz dále v textu. Výsledné přírodní plochy
budou bezzásahové, přírodní potenciál bude sledovatelný z navrženého systému
cyklo, pěší či in-line komunikace. Ta je navržena tak, že obchází stávající
stabilizovanou vodní plochu, vrací se do těžiště sportovně rekreačních ploch a dále se
ve stopě stávající účelové komunikace připojuje na stávající cyklostezku Pahrbek –
Skleníky. Vytvořeny tak jsou 3 varianty okruhů, jejich využití lze ovlivnit zvoleným
povrchem. Štěrkovým povrchem lze přiměřené úseky zklidnit tak, že jsou určeny
pouze pro pěší, lze je doplnit informačním systémem na úroveň naučné stezky,
v břehové části lze zřídit pozorovatelny.

-

pro přehled o přírodních plochách jsou navrženy 2 posice násypů – návrší. Jejich
výška bude odvozena od výška vzrostlé zeleně tak, aby tyto objekty sloužily jako
vyhlídkové body.

-

zklidnění prostoru po těžbě by mělo být doplněno odstraněním ploch individuální
rekreace. Tyto plochy ( v územním plánu Spytihněvi jako stabilizované pro rekraci )
jsou v návrhu územního plánu hodnoceny jako nevhodné a
v rámci veřejně
prospěšných opatření navrženy k asanaci. Cílovým stavem je pak přírodní zeleň,
zbavená kromě staveb i nepůvodních dřevin a bylin, které stávající plochy rekreace
doplňují.

-

přírodní plochy podél stávající cyklostezky Pahrbek – Skleníky jsou v návrhu upraveny
takto:
doplněna je liniová zeleň
plochy orné půdy jsou nahrazeny trvalým travním porostem
prokazatelné mokřady či neúrodné enklávy orné půdy jsou vymezeny pro
ostrůvky přírodní zeleně.

-

pro přehled o přírodních plochách jsou navrženy 2 posice násypů – návrší. Jejich
výška bude odvozena od výšky vzrostlé zeleně tak, aby tyto objekty sloužily jako
vyhlídkové body.
Vyhlídkové body jsou součástí budoucího rekreačního využití území. Umístěny jsou
na návrhovou plochu areálu Skleníky PZ 21 a návrhovou plochu krajinné zeleně K 55.
Vyhlídkové body umožní vnímání území dle vymezených návrhových kompozičních (
pohledových ) os, jak jsou zobrazeny v koordinačním výkresu.
Umístění vyhlídkových bodů a kompozičních ( pohledových ) os je patrné
z následujícího schématu:
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Schéma posice vyhlídkových bodů a kompozičních ( pohledových ) os

Úpravy na území města Napajedla:
-

akceptován je stávající rekreační areál Pahrbek a navazující plochy rekreace dle
územního plánu Napajedel.
akceptovány jsou plochy dopravní infrastruktury související se silnicí R55 a jižním
obchvatem Napajedel,
rekreační areál Pahrbek se doplňuje o:
liniovou zeleň, která ochrání a současně oddělí rekreační areál od
navazujících ploch orné půdy – zájmového prostoru hřebčína Napajedla.
Vznikne tak významná liniová zeleň, která propojí stávající stromořadí na
přístupové komunikaci od Napajedel s břehovou linií slepého ramene Moravy,
zřízení kotviště jako potřebného doplňku rekreačního areálu. Tento záměr je
připraven a akceptován OŽP ORP Otrokovice, základní zobrazení je převzato
z připraveného projektu obce a zapracováno v koordinačním výkresu.
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do řešeného území bude přivedena nová cyklostezka od Spytihněvi, vedená po pravém břehu
Moravy. Cyklostezka bude vedena z vnější hrany doprovodné zeleně řeky. Kromě sportovně rekreační
funkce tato komunikace zpřístupní vymezené sportovně – rekreační plochy – viz dále v textu.
Trasa může být dočasně bude ukončena v prostoru čerpací stanice, v případě realizace
dopravních staveb souvisejících se stavbou silnice R55 pak bude separovanou trasou, zavěšenou ( či
jinak vloženou ) do silničního mostního tělesa. Trasa pak dále pokračuje k přístupové komunikaci do
rekreačního střediska Pahrbek a tím uzavře okruh Pahrbek – Skleníky realizovaný na obou březích
řeky Moravy.
vnější – západní – okraj břehové zeleně řeky Moravy se doplňuje o sportovně rekreační
plochy, určené pro přírodní tábořiště. Tento záměr rozšíří možnosti využití potenciálu řeky. Území pro
tento účel je využitelné za předpokladu realizace související cyklostezky. Umístěním tohoto typu
sportovně rekreačních ploch budou legalizovány spontánní tábořiště a současně ochráněna břehová
zeleň, která je v tomto prostoru součástí územního systému ekologické stability.
významnou část území, vymezenou pro potřeby hřebčína Napajedla, sjednocujeme do
uceleného prostoru – zájmového území hřebčína Napajedla, určeného pro realizaci záměrů resp.
činnosti hřebčína. V rámci této plochy lze realizovat záměry, uvedené v územním plánu Napajedel,
popřípadě další. Zájmovým územím hřebčína Napajedla prochází stávající místní komunikace resp.
navržená cyklostezka, současně je vypuštěna návrhová plocha pro individuální rekreaci R3 dle
platného územního plánu Napajedel s cílem zklidnění tohoto prostoru ve prospěch chovu koní a
souvisejících aktivit. Využití a režim stávajících objektů při slepém rameni Moravy se bude odvíjet od
vlastnických vztahů.
západní část navrhované vodní plochy jižně pod hřebčínem bude využita pro hromadnou
rekreaci. Předpokládá se sezónní využití přírodních ploch spojené s pobytem u vodní plochy. Dotčený
prostor lze doplnit sezónními objekty zajišťujícími jeho řádnou technickou a hygienickou funkci.
Součástí řešení je přístupová komunikace od silnice III/49724 včetně parkoviště.
navrhovaná vodní plocha na jižním okraji KÚ Napajedla bude určena pro aktivní vodní sporty
s bezprostředním napojením na stávající přístupovou komunikaci k areálu CEMEX od silnice III/49724.
Tento požadavek bude zohledněn při konkrétním projektu rekultivací z hlediska kompozice a určení
zeleně, svahování břehů apod.
Navržené řešení je kompatibilní se vstupními podmínkami řešení, zásadou ochrany
definovaných hodnot, zájmů na rozvoji území z úrovně PÚR 2008 a ZÚR Zlínského kraje.
Při návrhu řešení území je respektována vodní cesta – trasa a systém ochrany dle UV ČR
č. 49/2011 Sb., která je v současném stavu využívána převážně rekreační dopravou (plavby po
Baťově kanálu).

Ochrana památek
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zák.
č.20/1987 Sb. je proto nutné v případě provádění stavební nebo jiné činnosti, kterou by mohlo být
ohroženo provádění archeologických výzkumů, aby bylo respektováno výše uvedené ustanovení.
Ochrana přírody a krajiny
Zohlednění zájmů ochrany přírody a krajiny v daném území je možností pro zvýšení hodnoty
tohoto území z důvodu rozvoje kvalitního životního prostředí v blízkosti města Napajedla (resp.
v blízkosti městské a průmyslové aglomerace města Zlína). Předkládaná koncepce ÚS klade důraz na
zejména pro ochranu přírody a krajiny, mimoprodukční funkce ZPF, vodohospodářskou funkci území,
protierozní ochranu a rekreaci.
Zájmové území zároveň náleží do inundačního území řeky Moravy. Režim povodňových
průtoků je do značné míry dán provedenými úpravami řeky Moravy. Přes provedené úpravy řeky
Moravy se především na jejím levém břehu vyskytují inundace za vyšších povodňových průtoků, tj. při
hodnotách v zásadě překračujících kapacity regulovaného toku. Z tohoto důvodu je nutné v oblasti
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podpořit rozšíření trvale travních porostů (TTP) na úkor jiné zemědělské půdy. Pro management
daného typu krajiny je tedy nutná podpora mimoprodukčních funkcí ZPF, které v daném území
představují větší veřejný zájem než produkce zemědělských komodit. Již v současnosti je v daném
území možno nalézt formu ekologického zemědělství v areálu hřebčína - neintenzivní forma chovu
zvířat a spásání údolních niv.
I v současné době má rozhodující vliv na utváření krajiny údolní nivy vodní režim. Nesmírně
cenné jsou velké zásoby čisté podzemní vody ve štěrkových a písčitých vrstvách geologického podloží
v kvartéru řeky Moravy.
Základními fenomény krajiny tohoto území byly přirozené lužní lesy s pestrou dřevinnou
skladbou, vodní plochy (přirozeně meandrující řeka Morava s četnými rameny) a nivní louky
s rozptýlenou dřevinnou vegetací. Vlivem vykácení lesních porostů, regulace a napřímení řeky Moravy
i rozorání travních porostů došlo k určité devastaci krajiny a narušení její ekologické rovnováhy.
Z hlediska vymezení regionálního systému ekologické stability krajiny navazuje řešené území
na významné biokoridory nivy řeky Moravy. Pro vlastní řešené území je vymezen lokální systém
ekologické stability krajiny - základní prvky kostry ekologické stability krajiny jsou tvořeny segmenty
tvrdého i měkkého luhu, vodními plochami (mrtvými rameny řek, i plochami uměle vzniklými, jako jsou
např. opuštěné zemníky), mokřady, úseky řek, stromořadím, přirozenými travními plochami, aj. Část
zájmové lokality se již v průběhu těžby štěrkopísků stává biocentrem nejen lokálního, ale regionálního
významu.
Při těžbě štěrkopísků může nevýhodný poměr mezi těženou surovinou a hlušinou zajišťovat
dostatek materiálů pro technickou část následné rekultivace vytěžených pozemků v souladu
s požadavky orgánu ochrany přírody (tvarování břehových linií, tvorba litorálů, násypy, ostrůvky
apod.). Skrývky a hlušiny jsou odděleně podle kvality přechodně uloženy do figur, průběžně budou po
dotěžení jednotlivých úseků odebírány a využívány k tvorbě jednotlivých předem dohodnutých a
schválených prvků. Při současné těžbě štěrkopísků probíhá ukládání hlušinových zemin na vnitřní
deponie při březích těžebního jezera, nepředpokládá se tedy přebytek těchto zemin a odvoz mimo
těžební prostor. Součástí rekultivace po těžbě je doplnění krajinotvorné zeleně k začlenění nové vodní
plochy do krajiny, případně zpětná rekultivace zemědělské půdy na trvalý travní porost. Po skončení
těžby v území tak budou vytvořeny vodní plochy s diverzifikovaným břehem a litorálem. Podél těchto
vzniklých jezer tak lze trasovat lokální biokoridory ÚSES kombinovaného typu (společenstva dřevin,
travin a drobné mokřadní plochy).
Lze tak zároveň předpokládat, že po ukončení těžby a rekultivaci dotčeného území dojde k
celkovému zlepšení funkčnosti ÚSES, neboť mimo jiné dojde ke zkvalitnění zeleně a zároveň tak i k
rozšíření tras nových úseků biokoridorů. Nově založené biokoridory budou navrženy a založeny tak,
aby splňoval veškeré požadavky (šířka biokoridoru - požadavek min. 15 m, vhodné druhové složení
dřevin – využití především druhů původních pro dané území).
Množství vodních ploch vznikajících po těžbě štěrkopísků zde představuje území potenciálně
bohaté z hlediska biodiverzity včetně výskytu řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Podle zákona
o ochraně přírody a krajiny jsou tyto vodní plochy včetně nivy významným krajinným prvkem, a jsou ze
zákona chráněny před poškozováním a ničením. Území starých zemníků dokonce často splňují
kritéria pro vyhlášení jako zvláště chráněná území kategorii přírodní památka (př. přírodní rezervace)
podle zákona č. 114/1992 Sb. (viz např. přírodní rezervace Chomutovské jezero v CHKO Litovelské
Pomoraví).
Na daném území ÚS je prokázána relativně vysoká druhová diverzita, včetně výskytu
chráněných druhů rostlin a živočichů. Je též předpoklad, že po rekultivaci ploch těžby, dojde postupně
ke zvýšení druhové rozmanitosti. Na základě biologických průzkumů daného území v minulosti a to
především z důvodů rozšiřování plochy těžby štěrkopísků (Kočvara R., 2008, Láznička, V., 1995) a
z údajů poskytnutých KÚ ZK (vlastní šetření, orientační průzkum) lze shrnout zaznamenané chráněné
druhy rostlin a živočichů v daném území z nedávné minulosti.
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Přehled zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v území vymezeném ÚS:
Chráněné druhy rostlin
Druhy kriticky ohrožené
bublinatka jižní
Utricularia Austrálie s.neglecta
bublinatka obecná
Utricularia vulgaris
kotvice plovoucí
Trapa natans
nepukalka plovoucí
Salvinia natans
plavín štítnatý
Namphoides peltata
prustka obecná
Hippuris vulgaris
Druhy silně ohrožené
kosatec sibiřský
Iris sibirica
leknín bělostný
Nymphaea candida
leknín bílý
Nymphaea alba
rdest alpský
Potamogeton alpinus
růžkatec potopený
Ceratophyllum submersum
řezan pilolistý
Stratoides aloides
zevar nejmenší
Sparganium minimum
Druhy ohrožené
ďáblík bahenní
Calla palustris
vachta trojlistá
Menianthes trifoliata
Chráněné druhy živočichů
Druhy kriticky ohrožené
velevrub malířský *
Unio pictorum
skokan skřehotavý
Rana ridibunda
strnad luční
Miliaria calandra
orlovec říční (I), (N) *
Pandion haliaetus
bukáček malý (I) **
Ixobrychus minutus
Druhy silně ohrožené
škeble rybničná
Anodonta cygnea
kuňka žlutobřichá (II, IV) *
Bombina variegata
ropucha zelená (IV)
Bufo viridis
rosnička zelená (IV)
Hyla arborea
blatnice skvrnitá (IV)*
Pelobates fuscus
skokan štíhlý (IV)*
Rana dalmatina
skokan zelený
Rana klepton esculenta
slepýš křehký *
Anguis fragilis
ještěrka obecná (IV)
Lacerta agilis
krahujec obecný (N)
Accipiter nisus
rákosník velký
Acrocephalus arundinaceus
pisík obecný
Actitis hypoleucos
ledňáček říční (I)
Alcedo atthis
holub doupňák (N)
Columba oenas
křepelka polní
Coturnix coturnix
vlha pestrá (N) *
Merops apiaster
chřástal vodní
Rallus aquaticus
rybák obecný (I)
Sterna hirundo
bobr evropský (II, IV)
Castor fiber
netopýr vodní (IV)
Myotis daubentonii
netopýr rezavý (IV)
Nyctalus noctula
žluva hajní **
Oriolus oriolus
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Druhy ohrožené
ropucha obecná
Bufo bufo
užovka obojková
Natrix natrix
rorýs obecný (N)
Apus apus
moták pochop (I)
Circus aeruginosus
vlaštovka obecná (N)
Hirundo rustica
ťuhýk obecný (I)
Lanius collurio
lejsek šedý
Muscicapa striata
koroptev polní
Perdix perdix
potápka roháč
Podiceps cristatus
moudivláček lužní
Remiz pendulinus
břehule říční
Riparia riparia
bramborníček černohlavý
Saxicola torquata
slavík obecný **
Luscinia meganhynchos
Pozn. * - dle průzkumu z roku 1995, ** - dle údajů KÚ ZK
(I, II, IV) - druh je uveden v příslušné příloze Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS.
(N) - druh, který v daném území nehnízdí

Vodní hospodářství
V rámci ZÚR nejsou v řešeném území z hlediska vodní dopravy navrženy žádné úpravy
vodních toků.
Splavnění Moravy je nově navrhováno severně od řešeného území.
V řešeném území je navrženo vytvoření přístavu pro turistické lodě s technickým zázemím.
Návrh přístavu si vyžádá částečnou úpravu břehů hlavního toku řeky Moravy. Úprava Baťova kanálu
není navržena, neboť navržený přístav se nachází mimo tento kanál. Přístav Napajedla – Pahrbek je
navržen ve slepém rameni, což bude vyžadovat propojení slepého ramene Moravy s hlavním tokem
řeky. Tím dojde ke změně vodního režimu ve slepém rameni. Aby bylo možné průtok mezi hlavním
tokem a slepým ramenem regulovat a lodě případně ochránit před vyšší hladinou vody než je obvyklé,
bude v místě napojení navržena zábrana ve formě uzavíratelných vrat.
Nákladní přístavy nejsou navrženy.
Řeku Moravu, která protéká územím, charakterizují následující základní hydrologické údaje:
Řeka Morava - základní hydrologické údaje (vztažené k vodoměrnému profilu u Spytihněvi)
2
plocha povodí
7890,71 km
3 -1
hodnoty průtoků (v m .s )
průměrný roční Qa
54,03
M-denní průtoky
Q30d
136
Q330d
11,3
Q355d
7,9
Q364d
4,99
*N-leté průtoky
Q1
374
Q5
564
Q10
626
Q50
712
Q100
736
minimální průtok
Q100min
2,5 – 3,0
odtokový součinitel
0,30
2
specifický odtok qa
6,84 l/s.km
průměrný roční úhrn srážek (k povodí)
715 mm
vzdálenost od ústí do Dunaje
169,5 km
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Je respektován Plán rozvoje Povodí. Studie přejímá rozsah záplavových území, zástavba je
mimo, je zachována schopnost rozlivu.
Tok Pohořelického potoka není v rámci této studie měněn. Návrh cyklostezek a dalších ploch
pro turismus bude vyžadovat vybudování řady nových propustků, které budou překonávat vodní tok.
Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) „Kvartér řeky
Moravy“.
Území zasahuje do vnějšího pásma hygienické ochrany 2. stupně jímacího území Kněžpole,
důležitým podzemním zdrojem vody, využívaným pro zásobení Uherskohradišťska pitnou vodou.
Laguny vzniklé po těžbě štěrkopísku budou upraveny do konečných tvarů tak, aby vyhovovaly
potřebám návštěvníků. Bude nutné provádět na okrajích těchto lagun těžbu tak, aby byl zajištěn
pozvolný přístup do vody. Tím dojde i k vytvoření mělkých vod, které jsou vhodným prostředím pro
rozvoj obojživelníků. Pro vyšší atraktivnost lagun navrhujeme umístění plovoucích pontonů, které
budou tvořit umělé ostrovy. V dalších stupních projektové dokumentace, která bude řešit vodní režim
v lagunách, bude nutné navrhnut systém cirkulace a čištění vody tak, aby byla zajištěna její vyhovující
kvalita z hlediska koupajících se návštěvníků.
Je vymezena nová plocha pro přírodní koupaliště v areálu Skleníky.
Nutnost dovybavení sportovně rekreačních ploch lokality Skleníky novou ČOV připojenou na
vyústění Pohořelického potoka do řeky Moravy.

Tvar řeky Moravy dle II. vojenského mapování 1836 – 1852
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Doprava
Návrh dopravních staveb v řešeném území vychází z potřeby zajištění dopravní obslužnosti
navrhovaných lokalit, a to nejen z hlediska automobilové dopravy. Významný podíl v této lokalitě je i
dopravy vodní a cyklistické.
Silniční doprava:
Pro zajištění dopravní obsluhy zájmového území je využita stávající komunikace vedoucí přes
Baťův kanál a jez na řece Moravě a stávající příjezdová komunikace z východu, která se napojuje na
silnici III. třídy III/49724. Obě tyto komunikace jsou dále v návrhu zohledněny. Po ukončení těžby
štěrkopísků bude nutné propojovací komunikaci na III/49724 zrekonstruovat, neboť bude ve špatném
technickém stavu (soudě podle stávajícího stavu). Nejsou navrženy úpravy prostorového uspořádání
komunikace. Mostní objekt přes řeku Moravu neumožňuje jízdu nákladních vozidel, neboť jeho
únosnost je 5 t. Tento fakt je v současném stavu jistou výhodou, neboť nákladní vozidla jedoucí do/z
štěrkovny si nezkracují cestu na silnici I/55 přes Spytihněv.
Dopravní obsluha území automobilovou dopravou není v zásadě možná přes zastavěné
území obce Spytihněv, přestože se jedná o nejkratší propojení silnice I/55 a prostoru jezu. Důvodem
jsou nevyhovující prostorové parametry místních komunikací.
V návrhu dopravní infrastruktury je tedy navrženo propojení se silnicí I/55, které je uvažováno jižně od
zastavěného území obce Spytihněv. V této studii je zakreslena nová komunikace jako částečná
rekonstrukce stávající komunikace, která v těsné blízkosti podél zástavby propojuje silnici I/55
s asfaltovou komunikací podél Baťova kanálu. Je navrženo odsazení od stávající zástavby, oddělení
od zástavby zelení a dostatečné šířkové uspořádání. Alternativně je možné navrhnout zcela novou
komunikaci v rozvojové ploše, která by zároveň tvořila obslužnou komunikaci nové rozvojové zóny.
Dále je navrženo rozšíření úseku zpevněné cesty po hrázi Baťova kanálu mezi komunikací napojující
se na I/55 a prostorem u jezu Spytihněv.
V řešeném území se připravuje projekčně výstavba rychlostní komunikace R55. Dle údajů
Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou navrženy následující parametry:
5505 Otrokovice, JV obchvat
• délka: 3,140 km
• kategorie: R 25,5/110
• MÚK: Napajedla-sever
• předpokládané zahájení výstavby: 2012
Na jihovýchodní část obchvatu Otrokovic je vydáno územní rozhodnutí. Stavba zahrnuje MÚK a
služební sjezd, který bude sloužit jako neveřejný výjezd pro budoucí SSÚRS Otrokovice. Je
zpracována dokumentace pro stavební povolení. Probíhá výkup pozemků. Náklady na výstavbu jsou
plánovány na cca 874 miliónů korun.
5506
•
•
•
•

Napajedla – Babice
délka: 7,976 km
kategorie: R 25,5/120
MÚK: Babice
předpokládané zahájení výstavby: 2013

Součástí stavby je také přeložka silnice I/55 (současná silnice vede částečně v trase R55),
estakáda délky cca 500 m a dvě nábřežní stěny. Dle zpracovaného alternativního řešení DÚR bude
křížení s železničním koridorem řešeno podjezdem a následný průchod sesuvným územím zářezem
provedeným v hloubených podzemních stěnách.
Bylo vydáno kladné stanovisko k dokumentaci EIA, je zpracována dokumentace pro územní
rozhodnutí. Stavba byla s ohledem na nevyřešený způsob křížení s železniční tratí rozdělena na dvě
etapy. Dne 21. 11. 2007 byla na stavební úřad v Napajedlech podána žádost o vydání územního
rozhodnutí na I. etapu km 0,484 – 2,600. Dne 9. 1. 2008 stavební úřad řízení přerušil a stanovil lhůtu
pro odstranění nedostatků (doplnění žádosti) do 31. 12. 2008. Dne 15. 12. 2010 bylo vydáno
územního rozhodnutí na I. etapu.
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Dle tohoto popisu a zákresů do mapového podkladu (HBH 2007) je zřejmé, že k řešenému
území bude nejblíže MÚK Napajedla – sever, která - jak už název napovídá, se nachází severně od
zastavěného území Napajedel – napojení na I/55 v prostoru cca stávající křižovatky I/55 x III/49724.
Jižně od řešeného území je MÚK Babice, která může být využita pro dopravní obsluhu řešeného
prostoru. Jedná se ovšem především o osobní dopravu, neboť mostní objekt přes Moravu je pro
nákladní dopravu uzavřen (nosnost omezena na 5 t).
Z důvodu zjištění potřeby jižního obchvatu byl vyhotoven zjednodušený dopravní model pro
rok 2025, kdy je uvažováno již s kompletní komunikační sítí dle kategorizace ŘSD.
Celkem byly vytvořeny tři varianty pro výhledový rok 2025, lišících se v existenci rychlostní
silnice R55 a jižního obchvatu Napajedel.
Přehled variant:
•
Rok 2011 – současný stav
•
Rok 2025
o
varianta „A“ – není v provozu rychlostní silnice R55 v úseku Napajedla – Babice, jižní
obchvat Napajedel je v provozu (napojen na silnici I/55)
o
varianta „B“ – rychlostní silnice R55 je v provozu, jižní obchvat Napajedel je také v
provozu, ovšem je napojen pouze na silnici I/55
o
varianta „0“ – rychlostní silnice R55 je v provozu, jižní obchvat Napajedel není v
provozu

Zatížení silniční sítě v jednotlivých scénářích je následující:
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Stav 2011
V současném stavu projede na silnici I/55 ve městě Napajedla celkem cca 11 800 voz/24h, z
toho 2 250 vozidel nad 3,5 t, tj. 19 %. Denní intenzita na průtahu silnice III/49724 na nejzatíženějším
úseku , kterým je Masarykovo náměstí, je až 7 220 voz/24h. Podíl těžké nákladní dopravy je v tomto
úseku zanedbatelný, průjezd centrem města není mimo zásobování nákladním vozidlům povolen.
Nákladní vozidla Cemexu a ostatních firem využívají trasu z I/55 přes most ulicí Svatoplukova a poté
ulicemi Podzámčí - Žerotínova – Lány ven z města. Na silničním mostě přes Moravu (ul.
Svatoplukova) je denní intenzita 4 460 voz/24h, z toho 480 TNV, tedy 11 %.
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Výhled 2025 – varianta A
Pokud by v roce 2025 stále nebyla realizována rychlostní komunikace R55, denní intenzita na
silnici I/55 by se oproti dnešnímu stavu zdvojnásobila až na 24 000 voz/24h, z toho 3 830 TNV. V
tomto roce je uvažováno s jižním obchvatem Napajedel, který by převzal část tranzitní dopravy z
průtahu silnice III.třídy. Intenzita na obchvatu by byla cca 3 000 voz/24h, z toho 330 vozidel nad 3,5 t.
Denní intenzita na průtahu silnice III/49724 na Masarykově náměstí by byla srovnatelná s dnešním
stavem – cca 6940 voz/24h. Částečné snížení dopravy by nastalo i na současném jediném silničním
mostě přes řeku ve městě - denní intenzita cca 3 700 voz/24h.
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Výhled 2025 – varianta B
V této variantě je realizována rychlostní komunikace R55 i jižní obchvat Napajedel, který je
napojen na současnou I/55 (přečíslována na II/655).
Intenzita na R55 je prognózována o něco nižší než v předcházejícím případě, a to přes 25 000
voz/24h, z toho téměř 3 700 TNV. Na současné silnici I/55 je v úseku mezi obchvatem a Spytihněví
intenzita cca 1 600 voz/24h. Oproti předcházející variantě je více využíván úsek mezi oběma mosty –
až 4 000 voz/24h.
Na jižním obchvatu Napajedel je bez připojení na R55 prognózováno kolem 3 400 voz/24h, na
Masarykově náměstí 6 200 voz/24h a na mostě (ul. Svatoplukova) 2 600 voz/24h.
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Výhled 2025 – varianta 0
V této variantě je realizována rychlostní komunikace R55, není ovšem realizován jižní obchvat
Napajedel. Intenzita na R55 je v tomto případě prognózována 25 140 voz/24h, z toho téměř 3 700
TNV. Na současné silnici I/55 je intenzita 1 420 voz/24h.
Na Masarykově náměstí je prognózováno téměř 8 500 voz/24h, v ul. Podzámčí 8 750 voz/24h
a na mostě (ul. Svatoplukova) téměř 3 900 voz/24h. Jižní obchvat Napajedel by tedy ulehčil průtahu
silnice III/49724 zejména v jižní části od ulice Svatoplukovy.
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Závěr – vyhodnocení dopravního modelu
V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny předpokládané celodenní intenzity vybraných
důležitých úseků silniční sítě.

Celodenní intenzity
Všechna vozidla za 24h
(vozidla nad 3,5 t za 24 h)

Výhled 2025
Stav 2011

Varianta A

Varianta B

Varianta 0

bez R55

R55 + obchvat

bez obchvatu

X

X

25 030
(3 670)

25 140
(3 670)

11 720
(2 000)

23 920
(3 830)

3 970
(410)

1 420
(260)

X

2 990
(330)

3 420
(320)

X

III/49724
Masarykovo náměstí

7 720
(90)

6 940
(100)

6 170
(90)

8 460
(90)

III/49724
ul. Podzámčí

7 010
(390)

5 740
(150)

5 400
(160)

8 750
(450)

Komunikace
R 55

současná I/55 (úsek
Svatoplukova ↔ jižní obchvat)

jižní obchvat Napajedel

Z výsledných hodnot vyplývá důležitost výstavby rychlostní silnice R55 - denní intenzita v
roce 2025 bude na silnici I/55, resp. R55 dvojnásobná.
Ve všech variantách je intenzita na obchvatu poměrně nízká a neúměrná finanční náročnosti
výstavby obchvatu. Zdůvodnění výstavby obchvatu bude z hlediska ekonomické návratnosti poměrně
složité. Vyšší intenzita na obchvatu je samozřejmě v případě realizace R55, a to cca 3 400 voz/24h.
Jedná se o dopravu, která by se v případě neexistence této propojky přesunula na průtah silnice
III/49724. Jižní obchvat Napajedel by průtahu ulehčil zejména v jižní části od ulice Svatoplukovy. Toto
propojení by bylo výhodné i pro dopravní obsluhu navrhované zóny, přestože se jedná zejména pro
osobní dopravu o prodloužení trasy jízdy.
Nemotoristická doprava
Pěší doprava
Komunikace pro pěší dopravu jsou navrženy jako přístupové komunikace k vodním a
sportovním plochám, které se nachází v centrální části území. Lze předpokládat, že pěší propojení
bude funkční mezi ubytovacími plochami a obcí Spytihněv, kde jsou komerční plochy pro návštěvníky
a zároveň jsou zde zastávky hromadné dopravy (vlak, autobus). Pěší budou využívat stávající
komunikace, kde s vyjímkou mostu přes Moravu by neměl být intenzivní provoz vozidel. Provoz pěších
do Napajedel z rekreačního areálu u jezu nelze vyloučit, nicméně nebude tak intenzivní. Pěší budou
vedeni v rámci cest a vozovek pro cyklotrasy.
Cyklistická doprava
Její význam předpokládáme poměrně významný, neboť území se nachází na frekventované
trase podél Moravy, je turisticky atraktivní (možnost zde zaparkovat vozidlo či loď) a řada místních
občanů pro každodenní cesty využívá kolo jako hlavní dopravní prostředek. Z tohoto důvodu jsou
v řešeném území vybudovány nové cyklistické cesty, které mohou sloužit i pro další sporty, zejména
pro in-line. Jako stěžejní je navržena další cyklostezka podél Moravy, ale na pravém břehu, která by
kratší trasou propojila Spytihněv a Napajedla. Tuto cyklostezku navrhujeme vést po částečně
zpevněných komunikacích – zejména v obci Spytihněv a dále směrem na Napajedla je nutné zpevnit
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stávající polní cesty, nebo vybudovat komunikaci zcela novou. Možnou alternativou je vedení
cyklostezky na koruně protipovodňové hráze, která je po celé délce mezi oběma sídly.
Lodní doprava
Řešené území se nachází na tvz. „Jižní části vodní cesty“ (dle US Rozvoj rekreace v širším
prostoru Baťova kanálu). V rámci této studie jsou v řešeném území lokalizovány následující přístavy a
přístaviště:
•
Rekreační přístaviště Napajedla – Pahrbek – stav
•
Technický přístav Napajedla – Pahrbek – návrh
•
Rekreační přístav Spytihněv – stav
•
Kotviště Spytihněv – návrh
Severním směrem od řešeného území je nejblíže stávající městské přístaviště Napajedla,
jižně od řešeného území je nejblíže rekreační přístaviště Babice.
V rámci této dokumentace jsou potvrzeny přístavy a přístaviště z výše uvedené studie. Pro
navrhovaný technický přístav Napajedla – Pahrbek je vytvořena územní rezerva. V souladu s ÚS
přístav Napajedla – Pahrbek využívá slepé rameno řeky Moravy, kde je dostatečný prostor pro odstav
lodí. Propojení hlavního toku řeky Moravy a slepého ramene bude vyžadovat technické opatření v
místě průchodu protipovodňovou hrází. Technické řešení bude předmětem dalších dokumentací.
Obecně se bude jednat o zařízení, které ochrání slepé rameno před zvýšenou hladinou řeky a ochrání
lodě před povodňovou vlnou. Při návrhu přístavu bude nutné navrhnout takové řešení, aby lodě byly
chráněny před Q100 pokud by měl přístav fungovat jako odstav a ochrana pro lodě při těchto stavech
zvýšené hladiny. Vzhledem k poloze přístavu ve slepém rameni s regulovaným přístupem z hlavního
toku je vytvoření chráněného přístavu jednodušší. Hranice Q100 nezahrnuje rekreační centrum
Pahrbek. Dle našeho názoru je tedy technicky možné ochránit i tento přístav. V případě, že by se
opakovala povodeň z roku 1997, bude ochrana přístavu náročnější, neboť povodeň zasáhla celé
rameno.
Doprava v klidu
Plochy pro dopravu v klidu (parkoviště) jsou nedílnou součástí návrhu dopravní infrastruktury
území. Parkovací plochy jsou navrženy jednak pro krátkodobé návštěvníky, a také pro ubytované
návštěvníky. Krátkodobou návštěvností je myšlen rekreační pobyt návštěvníků bez ubytování v areálu,
délka návštěvy do 8 hodin trvání. Pro tyto návštěvníky jsou navrženy parkovací plochy u příjezdové
komunikace v jižní části území, kde jsou nástupní plochy pro rekreaci. Parkovací plochy budou řešeny
jako zpevněné, jejich kapacita bude dána výpočtem dle předpokládaného počtu návštěvníků. Pro
případ, že by kapacita parkovišť byla nedostačující, jsou pro parkoviště připraveny rezervní plochy.
Dalším druhem parkujících vozidel jsou vozidla návštěvníků, kteří v areálu stráví min. jednu
noc, nebo odjedou na cestu lodí. Pro první kategorii budou parkovací místa vyhrazena přímo u
chatiček či stanů - nejsou navrženy velké centrální plochy. Pro cestující na lodi budou parkoviště
řešena v rámci přístavu.
Počet míst bude odvozen od skutečné kapacity přístavu.
Hromadná doprava
Nejbližší zastávky HD jsou v obci Spytihněv na náměstí, která je vzdálena od jezu cca 1 km.
Další zastávka je na silnici III/49724. „Napajedla, Prusinky“, která je umístěna v těsné blízkosti
hřebčína (cca 0,7 km od okraje města Napajedla). Další zastávky HD jsou ve městě Napajedla v
prostoru náměstí a autobusového nádraží. Vlastní areál tedy není v současném stavu obsluhován
hromadnou dopravou. Území je přístupné i železniční dopravou, a to železniční tratí č. 330. Jižní část
je přístupná ze železniční stanice Spytihněv, kde docházková vzdálenost k jezu Spytihněv je cca 1,3
km. Severní oblast řešeného území je dostupná ze železniční stanice Napajedla. Docházková
vzdálenost mezi nádražím a rekreačním zařízením Pahrbek je cca 3 km.
Dopravní obsluha hromadnou dopravou řešeného areálu není v rámci studie řešena. Jestli
bude areál obsluhován autobusovou dopravou, bude se jednat pouze o sezónní spoje (např.
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cyklobusy), které by mimo letní sezónu neměli opodstatnění. Příjezd autobusů hromadné dopravy do
území bude řešen od silnice III/49724. Důvodem jsou nevyhovující komunikace na příjezdu od silnice
I/55. Otáčení autobusů je navrženo na zpevněné ploše u bývalé třídírny štěrků (v době po skončení
těžby). Tato plocha je v „těžišti“ stávajících a navrhovaných rekreačních ploch, což je vyhovující z
hlediska docházkové vzdálenosti. Autobusová doprava nebude vedena rekreačním územím. Jistou
možnou variantou je provozování motorových „vláčků“, jak ho známe z turistických center, např.
Macocha. Tento vláček by mohl za určitých předpokladů využívat nemotoristické komunikace a
propojovat Spytihněv ↔ rekreační oblasti ↔ Napajedla.
Letecká a železniční doprava
V územní studii není uvažováno s leteckou a železniční dopravou, které do řešeného území
nezasahují.
Technické vybavení území
území je připojeno na dopravní infrastrukturu, nadřazené zájmy z hlediska PÚR 2008 a ZÚR
Zlínského kraje jsou akceptovány.
návrh doporučuje odstranění stávající trasy vrchního vedení VN 10 kV, trasy Napajedla –
provozní areál CEMEX. K přenosu el. energie je možné využít stávající trasy od Spytihněvi, popř.
Topolné s event. posílením přenosového výkonu.
areál Skleníky bude doplněn o čistírnu odpadních vod, vyčištěné vody budou odvedeny
Pohořelickým potokem do řeky Moravy.
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2F

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popř. zdůvodnění, proč toto
stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu z úrovně záměrů PÚR 2008 byla součástí pořízení ZÚR Zlínského kraje.
Zpracovatelem je Ekotoxa s.r.o., Kosmákova 28, 615 00 Brno – Židenice.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahovalo:
-

vyhodnocení vlivů na životní prostředí
hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Souhlasné stanovisko k návrhu ZÚR Zlínského kraje z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí vydalo MŽP dne 21.8.2008 pod č.j. 53913/ENV/08.
Vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení dle územní studie na udržitelný rozvoj nebylo
vypracováno.
V návrhu územní studie se vyskytují záměry, jejichž rozsah opravňuje dotčený orgán
požadovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA.
Jedná se o tyto záměry:
-

rekreační areál Skleníky – 4,8476 ha
přírodní koupaliště Skleníky – 5,8642 ha
plochy individuální rekreace – kempování – 2,4034 ha
přírodní tábořiště Napajedla – 0,7322 ha
parkoviště Skleníky – 0,29230 ha, kapacita 100 stání
cyklostezka Spytihněv – Napajedla – pravý břeh – 2,77 km
naučná stezky Skleníky – 1,24 km

Do jižní části řešeného území zasahuje plocha NATURA – Kněžpolský les. V prostoru
NATURA, ani v jeho kontaktním prostoru nejsou územní studií navrženy či přeneseny žádné činnosti.
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2G

Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování

Z hlediska § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle
územního plánování odpovídá územní studie požadavkům:

Ad § 18 SZ, odst. 1:
Územní studie vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Základem
vyváženého vztahu je důsledná ochrana a další rozvoj přírodního prostředí při respektování
vývoje a uspořádání navazujících sídel. Navržené změny eliminují rizika znehodnocení území
po ukončení těžby.
Ad § 18 SZ, odst. 2:
Veřejný zájem je naplněn respektováním urbanistických a přírodních hodnot území,
zájmů dotčených orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci území po
těžbě štěrkopísků. Návrh územní studie respektuje rozvoj dopravní infrastruktury dle ZÚR
Zlínského kraje.
Ad § 18 SZ, odst. 3:
V návrhu územního plánu jsou uplatněny veškeré zjištěné veřejné zájmy dotčených
orgánů, samosprávy a záměry vyplývající ze zvláštních předpisů. Zjištěné soukromé záměry
jsou akceptovány ve prospěch hřebčína Napajedla i těžby štěrkopísků firmy CEMEX.
Ad § 18 SZ, odst. 4:
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a
archeologického dědictví bylo převzato u územně analytických podkladů, prověřeno
doplňujícímu průzkumy a rozbory. Respektování všech zjištěných jevů je obsahem urbanistické
koncepce. Přírodní hodnoty nejsou dotčeny. Návrh územní studie přednostně využívá
zastavěné území, vymezené zastavěné území je plně využito bez významných proluk.
Ad § 18 SZ, odst. 5:
Umístění staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území se vztahuje výhradně
k specifické hodnotě řešeného území = rekreačnímu potenciálu spojeném s turistickým ruchem
na Baťově kanálu a s rekultivací prostoru těžby štěrkopísků.
Ad § 18 SZ, odst. 6:
Do nezastavěného území jsou umístěny výhradně trasy dopravní infrastruktury dle PÚR
2008, ZÚR Zlínského kraje a rozvojem sportovně rekreačního potenciálu řešeného území.

Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb., o požadavcích na využívání území,
odlišně definice ploch s rozdílným způsobem využití:

je zvolena

Studie řeší území „ po ukončení těžby štěrkopísků“. Nezavádí tedy plochy pro těžbu nerostů
(§18) a vychází z předpokladu, že těžba štěrkopísků proběhla, probíhá či proběhne standardním
procesem územního řízení včetně posouzení vlivu těžby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Soulad s územně plánovací dokumentací jako podmínka pro povolení těžby pak náleží procesu
pořízení územních plánů obcí v dotčeném území či jejich změn.
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2H

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky, určené k plnění funkce lesa

Základní souvislosti územní studie:
Cílem zpracování územní studie je koordinace území po těžbě štěrkopísků. Úkolem územní
studie – jak byla zadání – není obhajoba těžby ( tedy i záboru ZPF ), nýbrž uspořádání území
z hlediska jeho koordinace vůči záměrů kraje a dotčených obcí.
S výjimkou rezervních ploch těžby v jižní části řešeného území územní studie řeší „stav“ –
nikoliv „návrh“. Zpracovatelé považují za „stav“:
ukončenou těžbu včetně konečného tvaru nových vodních ploch, terénních úprav a využití
pozemků takto dotčeného území,
probíhající těžbu včetně odsouhlaseného způsobu rekultivací,
připravenou těžbu, prošla–li územní přípravou z hlediska územního řízení včetně
podmiňujícího procesu EIA,
Předpokládáme, že výše uvedený výčet ploch těžby obsahuje v dokladové části územního
řízení stanoviska dotčených orgánů z hlediska ochrany ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů ( dále zákon o ochraně ZPF ). Lze je tedy
dohledat a citovat v odůvodnění územní studie.
Jsou – li výše uvedené vstupní údaje z hlediska zákona o ochraně ZPF vůči územní studii
vyjasněné a bezproblémové, lze přijmout zaměření územní studie „Využití ploch po těžbě štěrkopísků“
podle ZÚR Zlínského kraje. Územní studie připojuje k plochám těžby štěrkopísků zastavitelným
plochám, vyplývajících z územních plánů dotčených obcí kompenzační opatření, přičemž základním
kriteriem je naplnění § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( dále
stavební zákon ), který v 1. odstavci popisuje cíle územního plánování takto:
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích.
Cílem zpracování územní studie je koordinace území po těžbě štěrkopísků z hlediska
rovnováhy citovaných 3 pilířů územního plánování. Kompenzační opatření pak představují dorovnání
podmínek pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost obyvatel území územní studie vůči
dominantnímu pilíři hospodářskému = současná a povolená těžba štěrkopísků.
Zábory půdního fondu a pozemků, určených k plnění funkce lesa tvoří tyto položky:
a)

převzaté záměry:
plochy těžby štěrkopísků včetně provedených rekultivací,
územní systém ekologické stability,
zastavitelné plochy převzaté z územních plánů obcí

b)

záměry definované touto územní studií:
rozvoj jižní části obytného území obce Spytihněv jako koordinační podklad pro
optimální vymezení přístupové komunikace do řešeného území,
nástupní plocha k Baťově kanálu od Spytihněvi
plocha pro umístění komerčně sportovních aktivit
přístupová komunikace k území, cyklostezky.

Záměry definované touto územní studií jsou systémovým ( kompenzačním ) opatřením
z hlediska pilíře soudržnosti společenství obyvatel území ( plochy rekreace, opatření k posílení
významu Baťova kanálu atd. ) a z hlediska pilíře příznivého životního prostředí.
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2h 1) Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do
zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení
zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti
v ochraně:
Členění záborů podle ploch s rozdílným způsobem využití:

výměra
ID
plochy
funkční
celkem
plochy
(ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0,49
0,79
0,61
3,34
0,73
2,33
9,7
3,46
2,4
0,08
0,09
4,23
3,11
2,06
0,41
1,01
2,05
1,08
1,97
0,84
3,01
4,85
0,09
0,35
1,4
0,91
0,41
0,94
0,1
0,15
0,11
1,13
16,72
2,28
13,22
1,1
0,36
0,02
0,05
0,25
0,04
0,6
0,03
0,72
0,08
1,65
0,02
0,71
0,96
0,29
0,4
0,06
0,12
2,79
0,61
0,56
0,69
6,32
0,3
3,74

z toho
z toho
z toho z toho
v
v třídě z toho v třídě z toho v třídě v třídě
v ZÚ
v ZPF
PUPFL
ochrany v ZÚ ochrany v ZÚ ochrany ochrany
(ha)
(ha)
(ha)
ZPF I (ha) I ZPF II (ha) II ZPF III ZPF IV
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,49
0,79
0,61
3,23
0,73
2,33
9,7
3,43
2,4
0,03
0,03
4,15
3,11
0
0,13
0,24
2,05
0,63
1,46
0,7
2,13
3,96
0,09
0,34
1,4
0,89
0,41
0,92
0,1
0,15
0,11
1,12
16,72
2,28
13,22
0,97
0
0,01
0,05
0,25
0,04
0,6
0,03
0,7
0,06
1,65
0,02
0,71
0,96
0,23
0
0
0,12
2,01
0,61
0,55
0,69
6,32
0,3
3,74

0,49
0,79
0,61
3,23
0,73
0,93
5,67
2,39
2,19
0
0
0,47
0
0
0,13
0,22
0
0,09
0,83
0,64
1,47
2,44
0,09
0,34
1,4
0,89
0,41
0,92
0,1
0,15
0,11
1,12
4,12
0,58
6,02
0
0
0
0
0
0
0,6
0,02
0
0
0,06
0
0
0
0,23
0
0
0,09
2,01
0,61
0,55
0,69
2,16
0,17
3,74

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0,85
3,91
1,04
0,21
0
0
1,06
0,16
0
0
0,02
1,16
0,22
0,51
0,06
0,66
1,52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,41
1,54
1,71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,06
0
0
0
0
0
0
0
0,04
0
0
0
0
2,32
0,13
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0,56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,2
0
5,49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,85
0
0

0
0
0
0
0
0
0,12
0
0
0,03
0,03
2,62
2,95
0
0
0
0,89
0,06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,16
0
0,95
0
0,01
0,05
0,25
0,04
0
0,01
0,7
0
1,59
0
0,61
0,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

z toho
v třídě
kód
ochrany
funkce
ZPF V
(ha)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BI
BI
BI
BI
RX
RX
S*
RX
RX
DS
DS
DS
RH
DV
DS
DS
PZ
DS
DS
DS
PZ
RH
PZ
PZ
RH
RH
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
DS
WT
S*
WT
VZ
DS
DS
DS
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K

popis (odvozený z kódu funkce)

plocha bydlení
plocha bydlení
plocha bydlení
plocha bydlení
plocha rekreace
plocha rekreace
plocha smíšená nezastavěného území
plocha rekreace
plocha rekreace
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha rekreace
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha veřejných prostranství
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha veřejných prostranství
plocha rekreace
plocha veřejných prostranství
plocha veřejných prostranství
plocha rekreace
plocha rekreace
plocha veřejných prostranství
plocha veřejných prostranství
plocha veřejných prostranství
plocha veřejných prostranství
plocha veřejných prostranství
plocha dopravní infrastruktury
plocha vodní a vodohospodářská
plocha smíšená nezastavěného území
plocha vodní a vodohospodářská
plocha výroby a skladování
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
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výměra
ID
plochy
funkční
celkem
plochy
(ha)
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

0,4
1,13
0,4
0,36
1,06
1,76
1,57
5,34
43,46
2,07
8,58
2,41
0,77
0,86
4,29
2,32
0,58
7,12
3,8
3,54
3,27
19,63
0,2
0,46
1,21
0,35
0,03
0,21
0,62
0,69
2,84
13,57
0,54
1,58
8,54
0,84
0,76
0,08
0,23
0,9

z toho
z toho
z toho z toho
v
v třídě z toho v třídě z toho v třídě v třídě
v ZÚ
v ZPF
PUPFL
ochrany v ZÚ ochrany v ZÚ ochrany ochrany
(ha)
(ha)
(ha)
ZPF I (ha) I ZPF II (ha) II ZPF III ZPF IV
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,4
1,13
0
0,31
1,06
1,76
1,54
4,73
43,46
0,04
8,54
0,72
0,49
0,85
4,29
2,24
0,48
6,44
3,79
3,43
2,97
19,47
0,2
0,27
1
0
0,01
0,07
0,25
0,57
2,8
13,09
0,54
1,41
8,54
0,84
0,76
0,08
0,23
0,9

0,17
0
0
0,31
1,06
1,76
1,23
0,85
26,32
0,04
1,89
0,64
0,49
0,85
0,79
0
0
6,43
3,79
3,43
0,55
19,47
0,2
0,03
0,46
0
0,01
0,03
0,02
0,52
0
2,67
0,12
1,41
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,05
0,36
0
0
0
0
0,31
1,8
10,73
0
1,53
0,08
0
0
0,57
0
0,38
0
0
0
0,03
0
0
0
0,05
0
0
0
0,23
0,05
1,64
2,14
0,18
0
0,78
0,84
0,76
0,08
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2,08
3,26
0
5,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,22
0,48
0
0
0
0
0
1,16
0
0
0
7,76
0
0
0
0,23
0,9

0,18
0,64
0
0
0
0
0
0
3,16
0
0
0
0
0
2,92
1,09
0,11
0
0
0
2,39
0
0
0,01
0
0
0
0,04
0
0
0
8,27
0,24
0
0
0
0
0
0
0

z toho
v třídě
kód
ochrany
funkce
ZPF V
(ha)
0
0,12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K
K
K
K
K
K
K
K
K
DV
K
K
K
K
P
P
P
P
P
P
P
Z
K
K
TE
TE
DS
DS
K
K
S*
DS
DS
DS
S*
S*
S*
S*
S*
S*

popis (odvozený z kódu funkce)

plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha dopravní infrastruktury
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha přírodní
plocha přírodní
plocha přírodní
plocha přírodní
plocha přírodní
plocha přírodní
plocha přírodní
plocha zemědělská
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha technické infrastruktury
plocha technické infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha krajinné zeleně
plocha krajinné zeleně
plocha smíšená nezastavěného území
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha dopravní infrastruktury
plocha smíšená nezastavěného území
plocha smíšená nezastavěného území
plocha smíšená nezastavěného území
plocha smíšená nezastavěného území
plocha smíšená nezastavěného území
plocha smíšená nezastavěného území

2h 2) Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
(meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení:
V řešeném území jsou provedena rozsáhlá zařízení pro odvodnění území – plošné meliorace
vyústěné do otevřených odvodňovacích příkopů resp. napřímených vodních toků .
Navržené zastavitelné plochy pro bydlení, občanskou vybavenost a hromadnou rekreaci jsou
umístěny mimo plošné meliorace, postupná těžba však představuje jejich praktickou likvidaci.
Napřímení vodních toků resp. jejich převedení do nového koryta je dále vyvoláno těmito
faktory:
a)
napřímením řeky Moravy, tj. jejím převedením do nového koryta a posicí jezu Spytihněv na
jejím toku – levobřežní přítoky – Pohořelický potok a Burava,
b)
koordinací těžby štěrkopísků s tvarem a průběhem těchto vodních toků – v průběhu těžby
musí být zajištěna ochrana těžební jámy před zaplavením.
V řešeném území je hladina spodní vody v podstatě stabilní, v omezené míře závislá na
vodním stavu Moravy. Sjednocením ploch zemědělské půdy jsou patrné dílčí mokřady, v návrhu
územní studie tyto plochy vyjímáme ze ZPF a nahrazujeme přírodními plochami – vysokou zelení.
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2h 3) Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských
usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:
Zemědělská půda je ze 100% užívaná dle účelu s dílčími rozdíly mezi ornou půdou a TTP
v porovnání s katastrem nemovitostí. Významná plocha řešeného území je vymezena pro účelové
Hospodářství Hřebčína Napajedla, zbývající plochy v údolní nivě navrhujeme k využití výhradně jako
TTP.
Východní pás řešeného území ( tj. levý břeh Moravy ) ponecháváme na stávajícím využití.
Areály zemědělské výroby, zajišťující zemědělskou činnost se nacházejí v místních částech Prusinky
a Topolná.
Zemědělskou půdu v pravobřežní části Moravy pak spravuje zemědělský areál Babice, zčásti
pak drobní zemědělci v místě.
2h 4) Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění
ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených
návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení:

Řešeným území je výseč územních jednotek Napajedla, Spytihněv a Topolná, jedná se o
údolní nivu, statistické údaje celých územních jednotek jsou tedy zkreslující.
Zásadní podíl náleží orné půdě, v údolní nivě a zaplavovaných částech Spytihněvi je
nahrazena trvalým travním porostem a zahradami.
Významný podíl náleží vodním plochám – řece Moravě, slepým ramenům ( meandrům ) a
nově vznikajícím vodním plochám jako důsledek těžby štěrkopísků. Vinohrady v řešením území
nejsou.
Lesní plochy jsou zastoupeny symbolicky drobným přírodním útvarem u Pohořelického
potoka, významným lesním masivem je Kněžpolský les, umístěný jižně od řešeného území.
Ekologická stabilita není návrhem územní studie dotčena, zásah do ploch zemědělské
půdy nezanechává enklávy nevyužitelných zbytků ZPF, nejsou dotčeny plochy s charakterem
VKP ze zákona. Rozvoj území je navržen mimo trasy funkčního systému ekologické stability.

2h 5)

Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území

Řešeným územím je požadovaná výseč územních jednotek Spytihněv, Topolná a
Napajedla.
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Vzájemná posice řešeného území a navazujících katastrů ( územních jednotek ).
2h 6) Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením
nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů.
Základní souvislosti z hlediska ochrany půdního fondu:
Cílem zpracování územní studie je koordinace území po těžbě štěrkopísků. Úkolem územní
studie – jak byla zadání – není obhajoba těžby ( tedy i záboru ZPF ), nýbrž uspořádání území
z hlediska jeho koordinace vůči záměrů kraje a dotřených obcí.
S výjimkou rezervních ploch těžby v jižní části řešeného území územní studie řeší „stav“ –
nikoliv „návrh“. Zpracovatelé považují za „stav“:
ukončenou těžbu včetně konečného tvaru nových vodních ploch, terénních úprav a využití
pozemků takto dotčeného území,
probíhající těžbu včetně odsouhlaseného způsobu rekultivací,
připravenou těžbu, prošla – li územní přípravou z hlediska územního řízení včetně
podmiňujícího procesu EIA,
Jsou – li výše uvedené vstupní údaje z hlediska zákona o ochraně ZPF vůči územní studii
vyjasněné a bezproblémové, lze přijmout zaměření územní studie „Využití ploch po těžbě štěrkopísků“
podle ZÚR Zlínského kraje. V odůvodnění lze dále zdůraznit, že územní studie obsahuje výčet
kompenzačních opatření, přičemž základním kritériem je naplnění § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ( dále stavební zákon ), který v 1. odstavci popisuje cíle
územního plánování takto:
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území,
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž ohrožoval
podmínky života generací budoucích.
Cílem zpracování územní studie je koordinace území po těžbě štěrkopísků z hlediska
rovnováhy citovaných 3 pilířů územního plánování. Kompenzační opatření pak představují dorovnání
podmínek pro příznivé životní prostředí a pro soudržnost obyvatel území územní studie vůči
dominantnímu pilíři hospodářskému = současná a povolená těžba štěrkopísků.
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Územní studie maximálně využívá ploch po těžbě štěrkopísků – kvůli tomu je studie vlastně
pořízena. Cílem aktivit tedy není expanse do krajiny, ale sladění výsledného tvaru a charakteru území
se stávajícími kulturními hodnotami ( řeka Morava, Baťův kanál ) a potenciálními přírodními hodnotami
( soustava vodních ploch a přírodních útvarů po těžbě ) s využitím stávajících investic a areálů. Hlavní
rozvoj je tedy jednoznačně zaměřen na tyto cíle, zemědělský půdní fond je ve funkčních plochách
zemědělské činnosti nedotčen nad nutnou míru.
Členění záborů půdního fondu:
Pro účely odůvodnění záborů půdního fondu lze celkový výčet záborů členit takto:
-

zábory půdního fondu pro těžbu štěrkopísků
realizované – ukončená těžba
realizované – probíhající těžba
připravované – požadavky dle databáze CEMEX

-

zábory půdního fondu pro zastavitelné plochy
převzaté z územních plánů Napajedla a Spytihněv
definované touto územní studií

-

zábory půdního fondu pro sídelní zeleň
zeleň na rekultivovaných plochách
zeleň pro územní systém ekologické stability
zeleň ostatní definovaná územní studií

-

zábory půdního fondu pro dopravní a technickou infrastrukturu
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Ad:

Zábory pro těžbu štěrkopísků
K datu zpracování územní studie těžba štěrkopísků v řešeném území již probíhá dle tohoto
schématu:

Rozsah těchto záborů je hodnocen jako „stav“, zábory budou povoleny ve standardním
procesu pořízení územních plánů obcí resp. navazujících územních řízení.
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Ad:

Zábory půdního fondu pro zastavitelné plochy a dopravní infrastrukturu:
Členění zastavitelných ploch podle původu jejich vymezení:

Převzaté záměry:
Napajedla – plochy pro rozvoj hřebčína Napajedla
Napajedla – rozvoj rekreačního areálu Pahrbek
Napajedla – jižní silniční obchvat města
Spytihněv – rozvoj rekreačního areálu Skleníky
Spytihněv – zázemí pro rekreační využití Baťova kanálu
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Ad:

Zábory půdního fondu pro sídelní zeleň
Do záborů půdního fondu jsou zahrnuty plochy regionálního a místního systému ekologické
stability a to ve smyslu metodiky a datového modelu Zlínského kraje.
Kompenzační zeleň je vymezena z hlediska ochrany plochy bydlení ( Spytihněv ), ochrany
stávajícího rekreačního zařízení Pahrbek ( retenční prostor) a ochrany krajinného rázu ( liniová zeleň
přístupové komunikace ).
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2h 7) Opatření, chránící ZPF před znehodnocením vlivem zásahu do vodohospodářské
soustavy
Pro management daného typu krajiny je nutná podpora mimoprodukčních funkcí ZPF.
Z tohoto důvodu je navrhováno rozšíření ploch trvale travních porostů (TTP) na úkor jiné zemědělské
půdy.
Navržené úpravy nevyvolají jiné porušení zemědělského půdního fondu (např. zamokřením).
Sklon rostlého terénu v daném území nezakládá možnost zvýšené eroze.
2h 8)

Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa ( PUPFL )

Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa nejsou dotčeny. Do ochranného pásma (OP)
lesa zasahuje území současné těžby štěrkopísku a rozvojová plocha hromadné rekreace u nové vodní
plochy Pěnný - sever. Pozice ploch těžby v OP lesa je stanovena platným územním plánem.

2I

Závěr

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje oprávněně vymezily prostor pro těžbu štěrkopísků jako
specifické území, vyžadující komplexní náhled.
Územní studie je provedena v podrobnosti a metodice, odpovídající územnímu plánování
obcí. Nedosáhne však na komplexní posouzení území z hlediska pilířů územního plánování.
Důvodem vymezení a vstupní databází je těžba štěrkopísků.
Záměry těžební společnosti jsou akceptovány jako „stav“ bez dalšího zjišťování, zda další
rozvoj těžby je pro řešené území přípustný. Obdobně není zpochybněn stav, kdy těžba prokazatelně
zatěžuje životní prostředí z hlediska dopravních tras (viz doprava štěrkopísku přes město Napajedla),
znečištění povrchových vod (viz splachy z technologického provozu do vodní plochy), hluku či vibrací
(sousedství sportovně rekreačního střediska skleníky) či dalších nežádoucích činností (divoká skládka
stavební suti). Tento „stav“ je výsledkem povolení těžby ve smyslu správních rozhodnutí včetně
posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA). V tomto smyslu není územní studií těžba
štěrkopísků zpochybněna a předmětem územní studie nejsou vůči průběhu těžby kompenzační
opatření.
Území těžby je na úrovni územních plánů řešeno ve smyslu vyhlášky 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území vymezuje pro prostor těžby v § 18 plochy pro těžbu
nerostů. Návrh územní studie jde časově za tuto těžbu v rozsahu, jak je těžební společností
realizována či připravována. Území je tedy hodnoceno odpovídajícími funkčními plochami dle vyhlášky
501/2001 Sb. Výhledové plochy těžby jsou pak vymezeny jako rezerva a nejsou v podrobnosti
funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití) dále členěny.
Koordinace území prostřednictvím územní studie by měla – jakkoliv to ze Zadání přímo
nevyplývá – sledovat naplnění společenských zájmů. Tyto jsou kromě ochrany hodnot (viz převzetí
ÚAP kraje, ÚAP ORP) prezentovány uplatněnými názory a požadavky města Napajedla a obce
Spytihněv. Přiblížení výsledného řešení představám obcí přitom naplňuje smysl studie z hlediska
dosažení cílů územního plánování ve formě vyváženosti pilířů územního plánování.
Záměry těžební společnosti – těžba štěrkopísků jako podnikatelská činnost – jsou tak
paradoxně v této územní studii umístěny nad veřejným zájmem. Stopa veřejného zájmu je tak
nepřímo odůvodnitelná logikou těžby štěrkopísků v lokalitě, kde se štěrkopísky vyskytují, a použitím
štěrkopísků ve stavebnictví, tedy v hospodářství, jehož rozvoj je (viz růst HDP) celospolečenským
zájmem.
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Řešení studie sledovalo paralelně cíle:
-

společenské zájmy:
Po ukončení těžby nastupuje přednostní naplňování společenských zájmů. Zájmy města
Napajedla a obce Spytihněv jsou prezentovány jak přijetím jejich územních plánů, tak přijetím jejich
názorů na další rozvoj a uspořádání území:
využití vodních ploch pro rekreaci, vodní sporty
vymezení veřejných ploch pro hromadnou rekreaci
průchodnost územím pro rekreační pohyb (pěší, cyklistika přes hřebčín)
a projevují se i v opačném smyslu – např. byl akceptován nesouhlas města Napajedla s dalším
rozvojem obytného území města jižním směrem.
-

potenciál území:
Uspořádání území a využití jeho potenciálu z hlediska:
spojení stávajících a budoucích přírodních hodnot
spojení stávajícího a budoucího rekreačního potenciálu včetně zohlednění
společenského, stavebně historického a turistického fenoménu Baťova kanálu.

Výstupem územní studie je komplexní náhled na řešené území:
Krajský úřad Zlínského kraje jako pořizovatel územní studie tak (v případě přijetí studie) získá
podklady pro řešení území při aktualizaci Zásad územního rozvoje:
prověřit, přijmout či zamítnout další plochu těžby štěrkopísků v jižní části území, kde
těžební společnost avizuje další rozvoj těžby,
vyhodnotit řešené území z hlediska potenciálu resp. vzniku nových přírodních hodnot
a prověřit jej z úrovně metodiky RSES a NRSES,
akceptovat silniční jižní obchvat Napajedel a související zklidnění dopravy jako
zásadní opatření pro kvalitu vnitřního prostoru města v případě dalšího rozvoje těžby
štěrkopísků,
akceptovat přeložku VN přes stávající a navrhované vodní plochy s cílem vytvořit
přírodní prostředí bez technických, estetických a bezpečnostních rizik snižujících
přírodní potenciál.
dotčené obce: město Napajedla, obec Spytihněv získávají k úvaze tyto náměty na společnou
organizaci území s cílem vytvoření předpokladů pro naplňování přírodních a sportovně rekreačních
hodnot na platformě územně plánovací činnosti:
město Napajedla:
akceptovat úpravy vodních ploch a krajiny,
akceptovat rozvoj rekreačních funkcí v území,
akceptovat navržené zpřesnění ÚSES.
obec Spytihněv
akceptovat jižní rozvoj území obce (plochy bydlení) a přístupové trasy k jezu,
akceptovat rozvoj rekreačních funkcí v území,
akceptovat navržené zpřesnění ÚSES.
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