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Úvod
Karty obcí tvoří přílohu Rozboru udržitelného rozvoje území.
V úvodu jednotlivých karet je uveden přehled katastrálních území v rámci obce, stav Územně plánovací
dokumentace a stav Pozemkových úprav.
V následujících částích je po jednotlivých tématech uveden přehled pozitiv (+) a negativ (!), kterými
jsou problémy, střety, ohrožení a závady v území. U jednotlivých negativ je uveden kód, který dané
negativum definuje a zařazuje do příslušného typu problému. Přehled popisu problémů a jejich typů je
uveden v Rozboru udržitelného rozvoje území v kapitole 4 Určení problémů k řešení v územně
plánovacích dokumentacích. Samotný seznam problémů po obcích, který vychází z Karet obcí, je
uveden v dokumentu Příloha č.2 Přehled problémů po obcích.
Zdrojem informací pro definovaní pozitiv a negativ jsou Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje
území, Rozbor udržitelného rozvoje území a dotazníkové šetření.
Prostorově umístitelné typy problémů jsou pod příslušnými kódy zobrazeny ve Výkrese problémů.
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Karty obcí
Baška
Katastrální území: Baška, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky
Územní plán: Územní plán Baška - nabytí účinnosti - 1.11.2011, Změna č. 1 - nabytí účinnosti 20.2.2020.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Baška - Oháňka - zahájení -1.3.1995, ukončená - 3.6.1996, v k.ú.
Hodoňovice - PÚ - nejsou, JPÚ - Kunčičky u Bašky - Hlíny - zahájení - 25.9.2003, ukončená 23.9.2005, KoPÚ Kunčičky u Bašky - zahájení - 31.12.2020, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
5. Příroda a krajina
+ řeka Ostravice s koridorem doprovodné zeleně - EVL Řeka Ostravice
+ tři rozsáhlá biocentra regionální úrovně
+ velké procentuální zastoupení přírodních biotopů na území obce – EVL Řeka Ostravice, lesní
komplex v lokalitě Podhůří, zalesněné údolí vodního toku Hranečník aj.
! zastavěné a zastavitelné plochy v jižní části Hodoňovic a zástavba navazující severně na Pržno
zasahují do vymezeného biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců (SO01)
! nové zastavitelné plochy v zachovalé údolní nivě řeky Ostravice (SZL06)
! fragmentovaná krajina, snížená migrační prostupnost území – nekompaktní zástavba rozpínající
se do krajiny, srůstání sídel Hodoňovice - Kunčičky u Bašky (P10)
! frekventovaná silnice I/56 kříží dálkový migrační koridor vymezený pro velké savce (SO02)
! zastavitelné plochy jsou vymezeny i na kvalitních přírodních biotopech na území obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Janovice (pod v.n. Baška) a Staré Město - Baška (lesní oblast na jihu). Poddolovaná a sesuvná
území mimo zastavěná a zastavitelná území.
+ vymezené návrhy protipovodňových opatření
! stanoveny kritické body – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod v době
přívalových srážek (OU07)
! stanovené záplavové území – ohrožení zástavby v blízkosti vodních toků (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 7150 Baška-Dřevěný kopec, DTS 7139 Kunčičky
u Bašky-U školky) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ malé půdní bloky
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+ pouze lokální ohrožení erozními smyvy v ploše
+ zatravnění některých potenciálně ohrožených ploch na východě území
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak stoupla o 0,4 % od r. 2016, výměra
lesa se zvýšila o 5,4 ha
+ lesnatost je střední (21,0 %)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! potenciální ohrožení půdy větrnou erozí především ve střední části obce (OU03)
! tři erozně ohrožené DSO v západní části území (OU09)
! silně erozně ohrožený blok nad Rzavým potokem (OU04)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost školských zařízení a praktického lékaře
+ domácí zdravotní péče
! velmi špatná dostupnost prak. lék. pro děti a dorost, zubního lékaře, lékárny (P18)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ rozsah odkanalizování zástavby
+ plynofikace
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! silnice I/56 a II/477 procházejí zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka
+ přehrada a kemp
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Brušperk
Katastrální území: Brušperk
Územní plán: Územní plán Brušperk - nabytí účinnosti - 20.1.2015, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 18.3.2019.
Pozemkové úpravy: KPÚ Brušperk - zahájení - 10.8.2009, ukončená - 19.8.2013, JPÚ - Brušperk,
Fryčovice - Lanča - zahájení - 18.5.1993, ukončená - 10.6.1997.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ zajímavé přírodní biotopy navazující na zástavbu obce - např. lesoluční lokality nad vodními
nádržemi a nad Krmelínem ve východní části území obce
+ lesní komplex ve východní části území je vymezen jako regionální biocentrum (RBC Brušperský
les), do západní části území obce zasahuje RBC U Chabičova
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina, snížení migrační prostupnost území (ZD08)
! nekompaktní zástavba rozpínající se do krajiny, srůstání sídla s Fryčovicemi (P10)
! nevhodné zastavitelné plochy v nivě řeky Ondřejnice (SZL06)
! frekventovaná silnice II/486 kříží dálkový migrační koridor vymezený pro velké savce (SO02)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staříč ve východní části území, území dotčené těžbou s možnými nahodilými výstupy metanu.
Poddolované území i mimo zastavěné a zastavitelné území.
+ existence větších vodních nádrží na území katastru města
! stanovené záplavové území – významně ohrožené zastavěné území města (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! vymezen jeden kritický bod ve východní části – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým
odtokem vod z přívalových srážek (OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02), zástavba na poddolovaném území (okrajově,
UO02); poddolovaná území dle dotazníků způsobují (zatím výjimečné) problémy
! aktivní sesuvné území v zástavbě (UO05); sesuvná území způsobují dle dotazníků problémy
a plánuje se jejich zajištění
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci se nevyskytují černé skládky ani brownfieldy
+ sběrný dvůr
! 3x staré zátěže území a kontaminované plochy – priorita N (ZH04)
! dle dotazníku je ovzduší v obci mírně znečištěné vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností
a emisemi z průmyslových zdrojů (ZH08)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! problémy se zápachem z vytápění domácností (ZH07)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 6734 Brušperk-Oblouk, DTS 6740 Brušperk
LŠU) (ZH04)
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8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ převážně středně velké půdní bloky
+ menší část potenciálně erozně ohrožených DSO a ohrožených ploch stabilizováno zatravněním
(lok. Doliny)
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! nízká lesnatost (13,6 %) (P02)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! většina území středně, na řadě bloků i silně erozně ohrožená plošným smyvem (OU04), některé
bloky evidované v KN jako TTP (7501/8, 5709/9) rozorány a silně er. ohroženy, dle dotazníku
problémy při přívalových srážkách v části ulic Fryčovická, Staroveská, Jožky Matěje, Zahradní,
Polní, Nábřeží, K Svaté vodě, Skalka, Oblouk
! asi 10 erozně ohrožených DSO v jižní části území (OU09), dle dotazníku problémy při přívalových
srážkách
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ dostatečná vybavenost školskými, zdravotními a sportovními zařízeními
+ pozitivní hodnocení zdravotní péče, sociálních služeb, mateřského a základního školství,
sportovišť
+ základní umělecká škola
+ domov pro seniory
! chybějící společenský dům, centrum (P21)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ zásobování vodou SmVaK, vodojem na území katastru obce, čistění odpadních vod v ČOV,
rozsah odkanalizování
+ plošná plynofikace
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! silnice II/486 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 32 kulturních památek a městská památková zóna.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Bruzovice
Katastrální území: Bruzovice
Územní plán: Územní plán Bruzovice - nabytí účinnosti - 15.4.2009, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 21.6.2017, Změna č. 1 ÚP Bruzovice - nabytí účinnosti - 6.1.2017.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Bruzovice - U kaňovické hranice - zahájení - 18.2.1999, ukončená
22.8.2001, JPÚ - Bruzovice - Nad Vodojemem - zahájení - 7.2.1994, ukončená - 1.6.1998, KoPÚ
Bruzovice - zahájení - 31.12.2012, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
+ snižující se index stáří
! bez negativ a problémů
5. Příroda a krajina
+ zachovalá údolí vodních toků z pohledu přírodních biotopů (lužní lesy, dubohabřiny)
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
+ zajímavá mozaikovitá krajina
! fragmentovaná krajina, snížená migrační prostupnost území – nekompaktní zástavba rozpínající
se do krajiny, rozpínání okolních sídel do území Bruzovic, srůstání sídla s obcí Sedliště a s obcí
Lučina (P10)
! zastavitelná plocha Z26 je vymezena na kvalitním přírodním biotopu ovsíkových luk (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Bruzovice v jižní části území zasahující pod zast. území.
+ bez pozitiv
! stanoveny kritické body – lokální ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod
z přívalových srážek (OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! aktivní sesuvná území na okraji zastavěného území (UO05), dle dotazníku bez problémů
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ skládka - kompostárna
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (Sonda BRU2 Bruzovice) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
Mezi roky 2009 a 2019 mírný úbytek zemědělské půdy.
+ většina potenciálně ohroženého členitého území zatravněna
+ pouze lokální ohrožení erozními smyvy v ploše v dolních částech svahů
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ menší a střední půdní bloky
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,1%
+ lesnatost je střední (16,9 %)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! lokálně silné erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost školských a zdravotnických zařízení dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení mateřského a základního školství
! špatná dostupnost dětského hřiště (P20)
! chybějící tělocvična
! chybějící kulturní dům
! chybějící komerční zařízení (obchod)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ zásobování vodou SmVak Ostrava a.s.
+ velká část obce plynofikována
+ výborná až dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 20 % trvale bydlících obyvatel není napojeno na vodovodní řád (ZH03)
! v obci nejsou čištěny splaškové odpadní vody – pouze volné výustě, rozsah a technický stav
kanalizační sítě (ZH01)
! chybějící plynofikace v okrajových částech (ZH02)
! silnice II/473 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost, vysoká míra podnikatelské aktivity
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 5 kulturních památek.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Dobrá
Katastrální území: Dobrá u Frýdku-Místku
Územní plán: Územní plán Dobrá - nabytí účinnosti - 4.10.2017.
Pozemkové úpravy: JPÚ - pro R48 - Frýdek-Místek, obchvat - Dobrá u FM - zahájení - 8.6.2010,
ukončená - 17.10.2014.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ přítomnost ZCHÚ – PP a EVL Niva Morávky, PP Profil Morávky, PP Kamenec
+ niva Morávky je vymezena jako regionální biocentrum (RBC Na Morávce)
+ cca 20 % území obce tvoří přírodní biotopy (niva Morávky, lesní komplex v severozápadní části
obce)
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! vysoká fragmentace krajiny a snížení prostupnost území nekompaktní zástavbou rozpínající se
do krajiny a srůstáním se sídly Frýdek-Místek, Nošovice a Pazderna (P10)
! vysoká fragmentace krajiny kapacitními a frekventovanými silnicemi (P12)
! záměr obchvatu Frýdku-Místku na kvalitních přírodních biotopech na území obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Bruzovice zasahuje mírně v severozápadní části mimo zástavbu. Lokální poddolovaná lokalita
mimo zastavěné či zastavitelné území, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! stanovené záplavové území – pouze lokální ohrožení zástavby v blízkosti vodního toku (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02) – pouze okrajově
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi PM2,5 (oproti
UAP 2016)
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec považuje ovzduší na svém území za silně znečištěné vlivem vytápění domácností (ZH07)
! 5 objektů černých skládek (ZH05)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (nedefinováno) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ část potenciálně ohroženého členitého území zatravněna
+ menší a střední půdní bloky
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je střední (19,5 %)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! potenciální ohrožení půdy větrnou erozí v jihozápadní části (OU03)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)

EKOTOXA s.r.o.

Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Frýdek-Místek 2020

! tři nevýrazné erozně ohrožené DSO (OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení zdravotní péče, sociálních služeb, mateřského a základního školství,
sportovišť
! nedostatečná kapacita mateřské školy (P17)
! chybějící zubní lékař (P18)
! chybějící sportovní zařízení (skatepark, bazén, hala na stolní tenis) (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 95 % obyvatelstva je napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikace obce, kromě odlehlé části (Dobrá Vrchy, Dobrá u VÚHŽ)
+ výborná obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 20 % obyvatelstva není napojeno na kanalizační síť obce – pouze žumpy (ZH01)
! záměr komunikace R48 v prochází zastavěným územím (SZL08)
! záměr komunikace R48 v prochází zastavitelným územím (SZZ01)
! silnice II/648 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 2 kulturní památky.
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
! chybějící kamerový systém (P100)
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Dobratice
Katastrální území: Dobratice, Bukovice u Dobratic
Územní plán: Územní plán Dobratice - nabytí účinnosti - 1.11.2009, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 12.3.2018, Změna č. 1 - nabytí účinnosti - 1.6.2012.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Dobratice - Sztefek - zahájení - 16.2.1993, ukončená - 27.8.1993, JPÚ Dobratice - Kohut - zahájení - 3.12.1991, ukončená - 25.1.1994, JPÚ - Dobratice - Šprochovice zahájená - 3.6.2000, ukončená - 28.8.2002, JPÚ - Dobratice - Zbojičný - zahájení - 26.2.2001,
ukončená - 19.6.2002, v k.ú. Bukovice u Dobratic - PÚ nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! rostoucí index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ jižní cíp území je součástí CHKO a EVL Beskydy
+ kvalitní břehové a doprovodné porosty podél vodních toků
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina, snížená migrační prostupnost území – nejen dálnicí D48, ale také
nekompaktní zástavbou nacházející se ve volné krajině a srůstáním zástavby se sídlem
Vojkovice (P10)
! nevhodně vymezené zastavitelné plochy na kvalitních přírodních biotopech nad údolím
Šprochůvky (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Lhotka zasahuje do jižního cípu.
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,1%
! nedostatek lesních ploch v části Přílohy a Bukovice (P02)
! stanovené záplavové území – pouze lokální ohrožení zástavby v blízkosti vodního toku (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí – přívalové srážky
(OU07)
! část katastru náleží do sběrného povodí kritického bodu, pod kterým je ohrožována zástavba
obce Vojkovice (OU07)
! dle dotazníku zmiňují problémy se zahlubováním toků (OU12)
! zastavitelné plochy v jižní části na ložiscích nerostů (SZL02)
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi PM10
s 24hodinovým průměrem (oproti UAP 2016)
! obec považuje ovzduší na svém území za silně znečištěné vlivem silniční dopravy, vytápěním
domácností a z průmyslových zdrojů (Polsko, Třinec, Ostrava, Nošovice) (ZH08, ZH09)
! zápach ze zemědělské výroby, Tozos - Lesní dvůr (ZH07)
! problém s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
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8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ nízké ohrožení erozními smyvy v ploše, vyšší pouze lokálně
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy (prakticky stagnace výměry)
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,1%
! nízká lesnatost (9,1 %) (P02)
! nedostatek lesních ploch v části Přílohy a Bukovice (P02)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! dva rozsáhlé nečleněné bloky ve východní části území (OU11)
! dvě výrazné a jedna nevýrazná erozně ohrožené DSO (OU09)
! dle dotazníku občas při přívalových deštích problémy na p.č. 757/1, 957, 956 v k.ú. Dobratice
(OU07)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení zdravotní péče, sociálních služeb, mateřského a základního školství,
sportovišť
! téměř nedostačující kapacita MŠ (P17)
! chybějící praktický lékař (P18)
! chybějící byt pro seniory (P19)
! chybějící větší sál v centru obce a větší knihovna (P21)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ plynofikace celé obce
+ pozitivní hodnocení silničních komunikací, parkování, chodníků
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! chybějící kanalizace a ČOV (ZH01)
! nesouhlas obce se záměrem ŘSD odpočívky vlevo D48 (58,8 km) a odpočívky vpravo D48
(59,1 km), nesouhlasí také obce Vojkovice a Dolní Tošanovice (P25)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Dolní Domaslavice
Katastrální území: Dolní Domaslavice, Volovec
Územní plán: Územní plán Dolní Domaslavice - nabytí účinnosti - 1.11.2013, Schválení zprávy
o uplatňování územního plánu - 12.6.2019, Změna č. 1 - nabytí účinnosti - 25.2.2016.
Pozemkové úpravy: KPÚ Dolní Domaslavice - zahájení - 17.3.2012, neukončená, JPÚ - Volovec Kopiecová - zahájení - 24.1.1996, ukončená - 30.5.1997, KPÚ Volovec - zahájení - 13.2.2014,
neukončeno.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ snižující se index stáří
5. Příroda a krajina
+ lesní komplex v severovýchodní části území je součástí RBC Zavadovice
+ na území se nachází registrovaný významný krajinný prvek v části Příznice chránící vzrostlou
vrbu bílou
+ v území se nachází drobné segmenty kvalitních přírodních biotopů
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! silně fragmentovaná krajina zástavbou, snížená migrační prostupnost území daná nekompaktní
zástavbou nacházející se ve volné krajině a srůstající se zástavbou v sousedních obcích (P10)
! několik nevhodných zastavitelných ploch na segmentech kvalitních přírodních biotopů na území
obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Žukov zasahuje v severní části. Poddolovaná a sesuvná území mimo zastavěné a zastavitelné
území, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! aktivní sesuvné území nad v.n. Žermanice zasahující do zastavěných a zastavitelných ploch
(SZL03)
! katastr obce je součástí sběrného povodí kritického bodu, pod kterým je ohrožena zástavba
sousední obce (OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi PM2,5 (oproti
ÚAP 2016)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! dle dotazníku je ovzduší v obci mírně znečištěné vlivem vytápěním domácností (ZH07)
! problémy se zápachem vlivem vytápění domácností (ZH07)
! výskyt černé skládky (ZH05)
! obec vnímá zhoršení kvality životního prostředí na svém území
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina území (nad přehradou) zatravněna (vč. pozemků evidovaných v KN jako orná půda),
erozní ohrožení v ploše jen lokálně, bez er. ohr. DSO
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný přírůstek zemědělské půdy
+ lesnatost je střední (21,9 %)
! lesnatost klesla o 0,7 % (výměra lesa klesla o 2,1 ha) (P02)
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! značná část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! dle dotazníku problémy s erozí při přívalových deštích (OU04, OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení základního školství a sportovišť
+ domov se zvláštním režimem
! chybějící mateřská škola (P17)
! chybějící zubní lékař (P18)
! chybějící kulturní dům (P21)
! chybějící dětské hřiště (P20)
! chybějící veřejná prostranství (P22)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatelstva je napojeno na vodovodní řád obce
+ 90 % obce plynofikováno
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 40 % obyvatelstva není napojeno na splaškovou kanalizaci zakončenou v ČOV (ZH01)
! 20 % obyvatelstva je napojeno na jednotnou kanalizaci zakončenou volnou výustí do recipientu
(ZH01)
! neplynofikováno 10 % obce, vzdálené samostatné části (ZH02)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká míra podnikatelské aktivity, nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14), chybějící cyklotrasa (ZD11
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Dolní Tošanovice
Katastrální území: Dolní Tošanovice
Územní plán: Územní plán Dolní Tošanovice - nabytí účinnosti - 29.4.2011, Schválení zprávy
o uplatňování územního plánu - 13.5.2019, Změna č. 1 - nabytí účinnosti - 12.7.2018.
Pozemkové úpravy: KoPÚ Dolní Tošanovice - zahájení - 31.12.2020, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ biotopově zachovalá údolí vodních toků, zachovalý lesní komplex mezi údolím Šprochůvky
a Lesním Dvorem
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy, zajímavá zalučněná krajina severní části území obce
! fragmentovaná krajina, snížená migrační prostupnost území – nekompaktní zástavba ve volné
krajině, srůstání zástavby se zástavbou v sousedních obcích, negativní dominanta (vepřín) (P10)
! fragmentovaná krajina kapacitními a frekventovanými silnicemi D48 a II/648 (P12)
! zastavitelná plocha výroby Z2 je vymezena v jediném větším segmentu lesního přírodního
biotopu (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Poddolovaná lokalita mimo zastavěné či zastavitelné území, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! potenciální sesuvné území zasahující do zastavěných a zastavitelných ploch, dle dotazníku
bez problémů (SZL03)
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi PM2,5 (oproti
UAP 2016)
+ v obci se nevyskytují černé skládky ani brownfieldy
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! dle dotazníku je ovzduší v obci mírně znečištěné vlivem silniční dopravy, vytápěním
domácností a zemědělskou výrobou (ZH08)
! problém se zápachem z živočišné výroby (ZH07)
! dle obce vnímání zhoršení kvality životního prostředí
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina území zatravněna, bez erozního ohrožení a er. ohr. DSO
+ většina bloků TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy (prakticky stagnace)
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! nízká lesnatost (13,7 %) (P02)
! značná část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení sportovišť a nabídky kulturních akcí, společenského a spolkového života
! nedostatečná dostupnost dětských hřišť (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 100 % obyvatelstva je napojeno na vodovodní řád obce
+ polovina obce plynofikována
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
+ pozitivní hodnocení silničních komunikací, parkování, chodníků
! nedořešený způsob čištění odpadních vod – pouze septiky, žumpy nebo volné výustě,
nedostatečný rozsah kanalizační sítě obce (ZH01)
! silnice II/648 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka
! nízká turistická atraktivita (P19)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Fryčovice
Katastrální území: Fryčovice
Územní plán: Územní plán Fryčovice – nabytí účinnosti - 27.11.2015.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Fryčovice - Waliszewski - zahájení - 25.3.1992, ukončená - 18.2.1993, JPÚ
- Fryčovice - Volný - zahájení - 10.10.1991, ukončená - 27.2.1992, KoPÚ Fryčovice - zahájení 5.5.2020, neukončená, JPÚ - Fryčovice - Zahradník - zahájení - 1.7.1992, ukončená - 12.3.1993.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ drobné a poměrně rovnoměrně rozmístěné segmenty přírodních biotopů na území obce
+ na území obce jsou vymezeny regionální biocentra Míchovec-Osičina a Zámrklí
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
+ obec je součástí národního geoparku Podbeskydí
! fragmentace krajiny, snížená migrační prostupnost území – především zástavbou srůstající se
zástavbou sousedních obcí Brušperk, Staříč a Hukvaldy (P10)
! zastavěné a zastavitelné plochy ve vymezeném biotopu vybraných zvláště chráněných druhů
velkých savců ve východní části území (SO01) – je nutné zastavitelné plochy ve východní části
území nevymezovat
! kapacitní a frekventované silnice na území obce kříží dálkový migrační koridor ve východní části
území (SO02)
! nové zastavitelné plochy v nivě řeky Ondřejnice (SZL06)
! několik nevhodných zastavitelných ploch na segmentech kvalitních přírodních biotopů na území
obce (SO03
6. Vodní režim a horninové prostředí
Poddolovaná a sesuvná území i mimo zastavěné či zastavitelné území, dle dotazníku sesuvná území
bez problémů.
+ realizována kaskáda vodních nádrží
! stanovené záplavové území – pouze lokální ohrožení zástavby v blízkosti vodního toku (OU01),
(OU06)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! stanoveno několik kritických bodů – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod
z plochy povodí (OU07)
! zástavba na poddolovaném území (UO02)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! rozsáhlá poddolovaná území zasahující do zastavitelných ploch (SZL03), dle dotazníků vlivy
na povrchu – poškození majetku
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ sběrný dvůr
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
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! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápěním domácností (ZH07)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: hájenka, sklady a dílny TS (ZU01)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ některé bloky orné půdy a TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy (prakticky stagnace)
+ nedochází k záborům PUPFL,
+ lesnatost je střední (17,7 %), lesnatost klesla o 0,1 % oproti roku 2016 (výměra lesa se snížila
o 3 ha)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! převážně střední, lokálně (jižní část území) vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04), dle
dotazníku potvrzeno plošné ohrožení větší části obce
! větší množství kratších výrazných erozně ohrožených DSO, především v západní části obce
(OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečný počet a kapacita školských zařízení
+ pozitivní hodnocení sociálních služeb, mateřského a základního školství, sportovišť
! chybějící praktický lékař pro děti a dorost (P18)
! chybějící komunitní dům seniorů dům s pečovatelskou službou (P19)
! chybějící kulturní komunitní dům (P21)
! chybějící komerční zařízení (obchod) (P23)
! chybějící dětské hřiště (P20)
! chybějící veřejná prostranství – místo pro aktivní odpočinek (P22)
! problém s navýšením kapacity MŠ (P17)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 90 % obyvatelstva je napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikace celé obce, vyjma osady Ptáčník
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! cca u 30 % obyvatelstva řešeny odpadní vody pouze v žumpách a septicích (ZH01)
! silnice II/486 a II/648 procházejí zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ nízké turistické zatížení
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Frýdek-Místek
Katastrální území: Frýdek, Chlebovice, Lískovec u Frýdku-Místku, Lysůvky, Místek, Panské Dvory,
Skalice u Frýdku-Místku, Staré Město u Frýdku-Místku
Územní plán: Územní plán Frýdku-Místku – nabytí účinnosti - 1.1.2009, Změna č. 1 - nabytí účinnosti
- 1.1.2012, Změna č. 2 – nabytí účinnosti - 1.10.2012, Změna č. 3 - nabytí účinnosti - 11.4.2015,
Změna č. 4 - nabytí účinnosti - 20.12.2017, Změna č. 5 - nabytí účinnosti - 1.10.2020.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Frýdek - U trati - zahájení - 13.10.1994, ukončená - 14.11.1994, KPÚ
Chlebovice - zahájení - 24.3.2011, ukončená - 18.4.2016, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku - nemá PÚ,
JPÚ - Lysůvky - JN04FM0009 JPÚ I/48 Rychaltice - FM - ŘSD - zahájení - 26.7.2004, ukončená 9.11.2011, JPÚ - Místek - Hradil - zahájení - 7.6.1994, ukončená - 28.6.1995, JPÚ - Místek - Žižka zahájení - 24.6.1992, ukončená - 2.12.1992, JPÚ - Místek - 3727/1 - zahájení - 22.61998, ukončená
- 3.6.1999, JPÚ - Místek - Šuléřová - 19.4.1994, ukončená - 14.12.1994, JPÚ Místek -pro R48 a
R56, připojení - Místek, Sviadnov zahájení - 8.6.2010, ukončená - 31.8.2012, JPÚ Místek - pro R48
- Frýdek-Místek, obchvat - Místek, Frýdek, Panské Nové Dvory, zahájení - 8.6.2010 - ukončení 17.10.2014, JPÚ - Panské Nové Dvory - Kamenec - zahájení - 4.12.1995, ukončená - 30.11.1998,
JPÚ - Panské Nové Dvory - Skládka - zahájení - 26.5.1992, ukončená - 10.8.1992, JPÚ - Panské
Nové Dvory - Skládka - zahájení - 20.11.1995, ukončená - 3.12.2001, JPÚ - Skalice u Frýdku-Místku
- Černá zem - zahájení - 13.4.1995, ukončená - 7.11.1997, JPÚ - Skalice u Frýdku-Místku - Šputa zahájení - 7.11.1994, ukončená - 14.12.1994, KoPÚ Skalice u Frýdku-Místku - zahájení 31.12.2020, neukončená, JPÚ - Skalice u Frýdku-Místku - Lévová - zahájení - 24.7.1992, ukončená
- 19.3.1993, JPÚ - Staré Město - Lazy - Zahájení - 14.5.1996, ukončená - 25.8.1999, JPÚ - Staré
Město u FM - pro R48 - Frýdek-Místek, obchvat - Staré Město u FM - zahájení - 8.6.2010,
ukončená - 1.1.2013.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikováno 8 brownfieldů (beskydská kasárna, sklady Staroměstská, sklady
u nádraží, Slezan - dílny a velkosklad, průmyslový areál Beskydská, Slezan - Nádražní, Slezan ředitelství, Slezan - závod 01) (ZU01)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém Vývoji (ZU03)
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ na území se nachází PR Novodvorský močál, do místní části Skalice zasahuje PP Niva Morávky
+ koridor řeky Ostravice je evropsky významnou lokalitou, severovýchodní území místní části
Skalice tvoří EVL Niva Morávky
+ na území je registrováno mnoho významných krajinných prvků, jak v zastavěném území, tak
v extravilánu
+ v území se nachází poměrně rozsáhlé segmenty hodnotných biotopů
+ jižní část Chlebovic je součástí NRBC Hukvaldy, na řece Ostravici a Morávce jsou vymezena
regionální biocentra, která zasahují do území obce
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
+ k. ú. Chlebovice jsou součástí národního geoparku Podbeskydí
! fragmentace krajiny a snížená migrační prostupnost území – nekompaktní zástavba ve volné
krajině, srůstání zástavby se zástavbou v sousedních obcích (P10)
! vysoká fragmentace krajiny dopravou, snížená migrační prostupnost území z dopravy (P12)
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! záměr obchvatu kříží cenné a chráněné přírodní koridory řek Ostravice a Morávky, významným
způsobem zasahuje do registrovaného významného krajinného prvku Les – vojenský PND II
(SZL05)
! nevhodně umístěná zastavitelné plochy v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých
savců – plochy P2/1 a P2/2
! kapacitní a frekventované silnice D48 a II/648 kříží dálkové migrační koridory pro velké savce
(SO02)
! několik nevhodných zastavitelných ploch na segmentech kvalitních přírodních biotopů (luční,
křovinné, lesoluční) na území obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staříč zasahuje do jihozápadního cípu území, je zde i území dotčené těžbou s možnými
nahodilými výstupy metanu. Dále zasahuje do území DP Sviadnov, Bruzovice a Místek. Poddolovaná
a sesuvná území i mimo zast. území, dle dotazníku bez problémů.
+ významná vodní nádrž na území města
! stanovené záplavové území na několika vodních tocích – pouze lokální ohrožení zástavby
v blízkosti vodních toků (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! stanoveno několik kritických bodů – potenciální ohrožení části zástavby zrychleným
povrchovým odtokem vod z přívalových srážek (OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! zastavitelné plochy v poddolovaném území (SZL03), dle dotazníku bez problémů
! zástavba na poddolovaném území (UO02)
! aktivní sesuv v zástavbě (UO05)
7. Kvalita životního prostředí
+ relativně velký počet sběrných dvorů
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! SEZ s potvrzenou kontaminací (priorita A): Válcovny plechu, Skládka válcoven plechu - Skatulův
Hliník, DTS 7464 Frýdek-Místek, kpt. Nálepky (ZH04)
! spalovna průmyslových odpadů (ZH13)
! areál pro nakládání s kapalnými odpady společnosti SUEZ CZ a.s. (ZH13)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností a emisemi
z průmyslových zdrojů (Ostrava, Polsko) (ZH08, ZH09)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: průmyslové areály, vojenské areály (ZU01)
! obec vnímání zhoršení kvality životního prostředí
! problémy s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (ČEZ, a.s. Distribuce Frýdek-Místek, DTS 7051
Frýdek-Střelniční, DTS 7200 Frýdek-mlýn Konečný, DTS kpt. Nálepky, Frýdecký les, Válcovny
plechu, Vítkovice a.s. NS 994 Lískovec, Benzina s.r.o. ČSPHM Místek, Herliczkova textilní továrna
– Místek, Jan Rumpal - továrna na pilníky – Místek, RWE GasNet, s.r.o. Frýdek-Místek, Skládka
válcoven plechu - Skatulův Hliník, skládka Frýdek-Místek Panské Nové Dvory, DTS 7206 Skaliceu školy, Farma dojnic Skalice) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ ve střední části území v širší nivě bez erozního ohrožení
+ převážně malé a střední bloky
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,1 %, výměra lesa se
zvýšila o 4,8 ha oproti roku 2016
+ lesnatost je střední (22,5 %)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
! část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! mírné potenciální ohrožení půdy větrnou erozí ve Skalici (OU03)

EKOTOXA s.r.o.

Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Frýdek-Místek 2020

! vysoké erozní ohrožení plošným odtokem v Chlebovicích, střední a lokálně vyšší na
nezatravněných blocích ve Skalici (OU04)
! několik krátkých nevýrazných erozně ohrožených DSO, především ve Chlebovicích (OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnocení zdravotní péče, sociálních služeb, mateřského a základního školství,
dětských hřišť, sportovišť, čistoty a vzhledu obce
+ školská zařízení vyšší kategorie (gymnázium 2, střední škola (13 zař.), střední odborné učiliště,
vyšší odborná škola (2 zař.), základní umělecká škola (2 zař.))
+ zdravotnická zařízení vyšší kategorie (ordinace lékaře specialisty (75 zař.), zdravotnická
záchranná služba, nemocnice, porodnice, domácí zdravotní péče (4 zař.), hospic, léčebna
dlouhodobě nemocných)
+ sociální služby (azylový dům (8 zař.), centrum denních služeb (2 zař.), denní stacionář (5 zař.),
domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory (6 zař.), domov se zvláštním
režimem (4 zař.), dom na půl cesty (4 zař.), chráněné bydlení (3 zař.), kontaktní centrum,
nízkoprahové denní centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (4 zař.), noclehárna (2
zař.), odborné sociální poradenství (7 zař.), odlehčovací služba (6 zař.), osobní asistence (3 zař.),
pečovatelská služba (3 zař.), podpora samostatného bydlení, raná péče, služba následné péče,
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (3 zař.), sociálně aktivizační služba pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílna, sociální rehabilitace (5 zař.),
terénní program (4 zař.), týdenní stacionář (2 zař.))
! chybějící Alzheimer centrum
! chybějící velkokapacitní multifunkční kulturní sál
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatelstva je napojeno na vodovodní řád města
+ plynofikovány všechny části obce, vyjma Skalice
+ centrální zásobování teplem
+ velmi dobrá dopravní obslužnost
! 16 % obyvatelstva je napojeno na jednotnou kanalizační síť, která není zakončena ČOV,
ale pouze volnou výustí do vodního toku (ZH01)
! záměr komunikací D48, I/56 a II/477 prochází zastavěným územím (SZL08)
! záměr silnic I/56 a II/477 prochází zastavitelným územím (SZZ01)
! komunikace D48, D56, I/48, I/56, II/473, II/477, II/648 procházejí zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 128 kulturních památek a městská památková zóna.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Horní Domaslavice
Katastrální území: Horní Domaslavice
Územní plán: Územní plán Horní Domaslavice – nabytí účinnosti - 1.7.2011, Schválení zprávy
o uplatňování územního plánu - 18.12.2015.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Horní Domaslavice - U požární zbrojnice - zahájení - 31.3.1998, ukončená
- 2.9.1999, JPÚ - Horní Domaslavovice - Mintěl - zahájení - 14.7.19994, ukončená - 9.2.1998, JPÚ Horní Domaslavice - Majerová - zahájení - 2.11.1994, ukončená - 21.3.1995.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! zhruba polovina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách
(SZL01)
5. Příroda a krajina
+ na území se nacházejí hodnotné segmenty přírodních biotopů – především v údolích a nivách
vodních toků (Lučina)
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! zatrubněný vodní tok ve volné krajině – pravostranný přítok Řepníku (P02)
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území – nekompaktní zástavba ve volné
krajině, srůstání zástavby se zástavbou v sousedních obcích (P10)
! zastavitelná plocha Z37 v nivě řeky Lučiny (SZL06)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Sesuvná území mimo zast. území, dle dotazníku bez problémů.
+ stanovené záplavové území – bez významnějšího ohrožení zástavby
! ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí – přívalové srážky
(OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ v obci se nevyskytují SEZ, brownfieldy a není problém se zápachem
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem emisí z průmyslových zdrojů (Ostrava)
! výskyt černé skládky (ZH05)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina potenciálně erozně ohrožených DSO a erozně ohrožených ploch stabilizovaná
zatravněním
+ bez erozně ohrožených DSO
+ řada bloků TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! nízká lesnatost (12,1 %) (P02)
! vyšší erozní ohrožení plošným odtokem na několika blocích v severní části území
nad zalesněnou nivou Lučiny (OU04) a dle dotazníků i v oblasti potoka Řetník
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivní hodnoceno mateřské školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život,
dětská hřiště
! chybějící zdravotnická péče a zařízení (odvoz k lékaři/do lékárny, domácí péče seniorům) (P18)
! chybějící víceúčelové a workoutové hřiště (P20)
! chybějící veřejné prostranství (sad s posezením v historickém centru obce) (P22)
! chybějící 1. stupeň ZŠ (P17)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 80 % obyvatelstva napojeno na vodovodní řád obce
! neexistence kanalizační sítě – pouze septiky, žumpy nebo u novostaveb dČOV (ZH01)
! chybějící plynofikace u 2/3 obce (ZH02)
! nedostatečná dopravní obslužnost, především v nepracovních dnech (ZD04)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 3 kulturní památky.
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
! nutnost opravy Hasičské zbrojnice (P07)
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Horní Tošanovice
Katastrální území: Horní Tošanovice
Územní plán: Územní plán Horní Tošanovice - nabytí účinnosti - 1.10.2012, Schválení zprávy
o uplatňování územního plánu - 2.10.2017.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Horní Tošanovice - ČD, Heger, Podlesí - zahájení - 3.5.2000, ukončená 22.7.2002, KoPÚ Horní Tošanovice - zahájení - 31.12.2020, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
+ pozitivně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! bez negativ a problémů
5. Příroda a krajina
+ biotopově zachovalé údolí vodního toku Mušalec
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! nevymezený ÚSES v ÚPD obce (P01)
! fragmentovaná krajina, snížená migrační prostupnost území – nekompaktní zástavba ve volné
krajině, srůstání zástavby se zástavbou v sousedních obcích, negativní dominanty (vysílače)
(P10)
! fragmentace krajiny dopravy, snížená migrační prostupnost území z dopravy – D48, II/648 (P12)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staříč ve východní části území, území dotčené těžbou s možnými nahodilými výstupy metanu.
Poddolované plochy mimo zast. území, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! významná část zájmového území obce spadá do povodí kritického bodu, vznik zrychleného
odtoku vod z plochy povodí – nižší retenční schopnost (OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi PM2,5 (oproti
UAP 2016)
+ zmenšila se oblast s překročenými imisními limity PM10 s 24hodinovým průměrem (oproti UAP
2016)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a vytápěním domácností (ZH08)
! problém se zápachem z živočišné výroby (ZH07)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina půdy bez erozního ohrožení
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! nízká lesnatost (8,1 %), nedostatek lesních ploch v severní a jižní části obce (P02)
! většina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem a jedna erozně ohrožená DSO (OU09)
v severní části na bloku evidovaném v KN jako TTP (OU04)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná až dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život,
dětská hřiště, sportoviště
! bez negativ a problémů
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 100 % obyvatelstva je napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikace obce, mimo části Poloniny
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! dešťová kanalizace pouze na 20 % území zástavby, neexistence jednotné nebo splaškové
kanalizace – pouze žumpy nebo septiky (ZH01)
! silnice II/648 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! chybějící cyklotrasa (ZD11), nízká turistická atraktivita (P19)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Hukvaldy
Katastrální území: Rychaltice, Sklenov
Územní plán: Územní plán Hukvaldy - nabytí účinnosti - 29.12.2011, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 9.12.2015, Změna č. 1 - nabytí účinnosti - 29.12.2015.
Pozemkové úpravy: KPÚ Rychaltice - zahájení - 23.10.2019, neukončená, JPÚ - Sklenov - Žvaková zahájení - 15.7.1993, ukončená - 7.4.1994, KoPÚ Sklenov - zahájení - 23.10.2019, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikován 1 brownfield (pivovar) (ZU01)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ na území se nachází PR a EVL Palkovické hůrky a PP a EVL Hukvaldy
+ území s vysokým zastoupením přírodních biotopů, především lesních (kvalitní bučiny)
+ na území je registrovaný významný krajinný prvek – Skupina 8 stromů u kříže
+ velká část území obce je součástí NRBC Hukvaldy
+ území se zajímavým krajinným rázem
+ území obce je součástí národního geoparku Podbeskydí
! nedostatečně chráněné cenné území západně od Dolního Sklenova – Fojtovy vrchy a Vrchy se
zajímavými loukami, křovinami a dubohabřinami (např. formou registrovaného VKP) (P18)
! fragmentovaná krajina a snížená prostupnost území zástavbou – srůstání s Fryčovicemi (viz další
zastavitelná plocha Z1), obora Hukvaldy (P10)
! fragmentovaná krajina dopravou, snížená migrační prostupnost území z dopravy – D48, II/486
(P12)
! zastavitelné plochy vymezené na kvalitních přírodních biotopech v Dolním a Horním Sklenově
(SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Do severovýchodní části mimo zástavbu zasahuje DP Staříč. Poddolovaná a sesuvná území mimo
zast. území, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! stanovené záplavové území – ohrožení zástavby pouze v blízkosti vodního toku (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! stanoveno několik kritických bodů – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod
(OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! sesuvné území zasahující do zastavitelných ploch – okrajově na severu (SZL03)
! aktivní sesuvy mimo zástavbu (UO05), dle dotazníku bez problémů.
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápěním domácností (ZH07)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: budovy Hukvaldského a Rychaltického
dvora (ZU01)
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! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 6717 Dolní Sklenov-Hukvaldy-Bosňa, Panský
dvůr – Hukvaldy, skládka Hukvaldy, DTS 6706 Rychaltice-Hukvaldy-Krnalovice) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ řada potenciálně erozně ohrožených DSO a erozně ohrožených ploch stabilizovaná zatravněním
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je středně vysoká (45,2 %)
! část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! převážně střední až vysoké erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)
! několik výrazných erozně ohrožených DSO (OU09), dle dotazníku dochází při velkých deštích,
zejména přívalových, k zaplavení rodinných domů nánosem hlíny z polí v místní části Dolní
Sklenov (orientačně z parcely 661/7 - k.ú. Sklenov a dalších)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí, společenský
a spolkový život, dětská hřiště, sportoviště, čistota a vzhled obce
! nedostatečně dostupné dětské hřiště (P20) a gynekologické zařízení (P18) dle standardů
dostupnosti
! nedostačující kapacita MŠ (P17)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 95 % obyvatelstva je napojeno na vodovodní řád obce, splašková kanalizace pro 50 %
obyvatelstva zakončená v ČOV
+ plynofikace všech místních částí, mimo části Krnalovice
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! cca 10 % obyvatelstva napojena na kanalizační stoky zakončené volnou výustí (ZH01)
! záměr komunikace R48 prochází zastavěným územím (SZL08)
! komunikace D48, I/48, II/486 procházejí zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 12 kulturních památek.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Kaňovice
Katastrální území: Kaňovice
Územní plán: Územní plán Kaňovice - nabytí účinnosti - 1.9.2011, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 1.8.2016.
Pozemkové úpravy: KoPÚ Kaňovice - zahájení - 31.12.2022, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ biotopově hodnotná údolí vodních toků, hodnotné segmenty lesa v severní části území obce
(dubohabřiny, acidofilní bučiny)
! nedostatečná ochrana kvalitních lesních porostů (např. formou RBC) (P18, P01)
! snížená prostupnost území – srůstání zástavby se zástavbou v sousedních obcích (P10)
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! stanoven kritický bod – pouze zanedbatelné ohrožení (OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ bez pozitiv
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! SEZ s potvrzenou kontaminací (priorita A): DTS 6838 Kaňovice – vojsko (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina území zatravněna, na zbytku nevýznamné erozní ohrožení, bez er. ohr. DSO
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je středně vysoká (33,7 %)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! bez negativ a problémů
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ vodovodní řád – správce SmVaK Ostrava a.s.
+ plynofikace
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! neexistence kanalizační sítě – pouze žumpy nebo septiky (ZH01)
! záměr komunikace II/473 prochází zastavěným územím (SZL08)
! silnice II/473 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká míra podnikatelské aktivity, nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů

EKOTOXA s.r.o.

Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Frýdek-Místek 2020

12. Rekreace a cestovní ruch
+ nízké turistické a rekreační zatížení území
! nízká turistická atraktivita (P19)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Kozlovice
Katastrální území: Kozlovice
Územní plán: Územní plán Kozlovice - nabytí účinnosti - 21.9.2011, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 15.9.2016.
Pozemkové úpravy: KoPÚ Kozlovice - zahájení - 31.12.2021.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ snižující se index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nachází PR Rybníky a PP Pod hukvaldskou oborou
+ do severní části území zasahuje NRBC Hukvaldy a RBC Kozlovická hora
+ území s vysokým zastoupením hodnotných přírodních biotopů – především kvalitní luční
porosty
+ území se zajímavým krajinným rázem – zachovalé krajinné struktury, zajímavá vyhlídková místa
a pohledy
+ obec je součástí národního geoparku Podbeskydí
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území – nekompaktní zástavba ve volné
krajině, srůstání zástavby se zástavbou sousedních obcí (P10)
! zastavitelné plochy ve vymezeném biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
– plochy Z13, Z14, Z19 a Z20 (SO01)
! zastavitelné plochy na hodnotných přírodních biotopech na území obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Do lesní oblasti a částečně zástavby na jihu zasahuje DP Trojanovice. Poddolovaná území mimo
zástavbu a zastavitelné plochy, dle dotazníku bez problémů. Sesuvná území neaktivní
i v zastavěném a zastavitelném území.
+ bez pozitiv
! ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí – definováno několik
kritických bodů (OU07)
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků (OU06)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! aktivní sesuv mimo zástavbu (UO05)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfieldy, černé skládky a není problém se zápachem
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápění domácností (ZH07)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (skládka Kozlovice) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina území zatravněna, na zbytku nevýznamné erozní ohrožení, bez er. ohr. DSO
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný přírůstek zemědělské půdy
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+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je střední (25,4 %)
! potenciální ohrožení půdy větrnou erozí na několika blocích orné půdy (OU03)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnocena zdravotní péče, mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí,
společenský a spolkový život, dětská hřiště, sportoviště, čistota a vzhled obce
+ dostatečná kapacita školských zařízení
! chybějící zubní lékař (P18)
! chybějící pečovatelská služba (P19)
! chybějící veřejné prostranství - park (P22)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 90 % obyvatelstva napojena na vodovodní řád obce
+ 95 % obyvatelstva napojena na kanalizační síť, která je zakončena v ČOV, 3 % obyvatelstva dČOV
a pouze 2 % obyvatelstva žumpy nebo septiky
+ plynofikovány 2/3 obce, mimo horního konce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! bez negativ a problémů
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch a rekreaci, vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 5 kulturních památek.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Krásná
Katastrální území: Krásná pod Lysou Horou
Územní plán: Územní plán Krásná – nabytí účinnosti - 18.7.2011.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! identifikován 1 brownfield (bývalá panelová plocha Sihly - bývalý hlubinný vrt) (ZU01)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ téměř celé území obce je součástí CHKO a EVL Beskydy
+ více než třetinu území (36 %) tvoří hodnotné přírodní biotopy, jsou zastoupeny i mimo území
CHKO
+ na území CHKO jsou vymezena místa krajinného rázu se stanovenými podmínkami ochrany
krajinného rázu v území
! fragmentovaná krajina zástavbou, snížená migrační prostupnost území (P10)
! zastavěné a zastavitelné plochy ve vymezeném biotopu vybraných zvláště chráněných druhů
velkých savců (SO01)
! frekventovaná komunikace č. 48414 kříží dálkové migrační koridory pro velké savce (SO02)
! zastavitelné plochy jsou vymezeny i na hodnotných přírodních biotopech na území obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Do území zasahují DP Krásná pod Lysou horou a Morávka, částečně pod zástavbou. Četná neaktivní
sesuvná území a poddolované lokality, převážně mimo zástavbu, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! stanoveno několik kritických bodů – lokální ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem
vod z plochy povodí (OU07)
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků (OU06)
! aktivní sesuvy mimo zástavbu (UO05)
7. Kvalita životního prostředí
+ oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi B(a)P je v obci výrazně
menší
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
+ v obci nebyly překročeny imisní limity PM10 s 24hodinovým průměrem oproti 2016
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfields a není zde problém se zápachem
! překročení imisních limitů pro B(a)P (ZH06)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! výskyt černé skládky (ZH04)
! zvýšená hustota dopravy a parkování vozidel v souvislosti s turismem (ZH08)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 7256 Morávka-Uspolka) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez erozního ohrožení – zatravněno
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ vysoká lesnatost (79,0 %), pokles o 0,1 %, plocha lesa se snížila o 5,7 ha oproti roku 2016
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! bez negativ a problémů
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno základní školství
! chybějící zubní lékař ve vedlejší spádové obci Raškovice (P18)
! chybějící sociální služby, zejména terénní péče (P19)
! chybějící kryté sportoviště (P20)
! chybějící kulturní zařízení (P21)
! chybějící komerční zařízení (obchod/večerka, v obou centrech obce) (P23)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 60 % obyvatelstva je napojena na vodovodní síť obce
+ plynofikace hustěji trvale obydlené části, plynofikace nezasahuje do podhorských údolí
s rozesetou zástavbou
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 40 % obyvatelstva není napojena na vodovodní síť obce (ZH03)
! neexistence kanalizační sítě, stávající způsob nakládání s odpadními vodami – žumpy nebo
septiky (Z01)
! hustota dopravy a parkování vozidel v souvislosti s turismem (ZD03)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká míra podnikatelské aktivity, nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch a rekreaci, vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! chybějící cyklotrasa (ZD11), vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Krmelín
Katastrální území: Krmelín
Územní plán: Územní plán obce Krmelín – Návrh ÚPD - nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné
části ÚPD - 1.9.2002, Změna č. 1 - schválení návrhu ÚPD - 6.9.2006, Změna č. 2 - Návrh ÚPD - nabytí
účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD - 28.12.2006, Změna č. 3 – nabytí účinnosti - 1.6.2011,
Změna č. 4 – schválení zadání - 12.12.2012.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Krmelín - Starý dvůr - zahájení - 8.9.1999, ukončená - 18.3.2002, JPÚ Krmelín - Vodárna - zahájení - 21.5.1996, ukončená - 7.4.1999, KPÚ Krmelín - zahájení - 19.8.2004,
ukončená - 27.5.2008.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ zajímavé segmenty přírodních biotopů – především v jižní části území (údolí levostranného
bezejmenného přítoku Machůvky nad obcí, lesy v jihovýchodní části území)
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy (Krmelínský kopec, lokalita Za humny aj.)
! fragmentovaná krajina zástavbou, snížená migrační prostupnost území – silně rozpínavá
zástavba do krajiny, negativní dominanta (betonový skelet) (P10)
! fragmentované území dopravou – I/58, II/486 (P12)
! záměr čtyřpruhové silnice I. třídy (jižní tangenta Ostravy) vymezený přes LBC K1 na území obce
(SZL05)
! zastavitelné plochy zasahující do biotopů vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
v jižní části obce (Z25, Z26 a Z27) (SO01)
! zastavitelná plocha Z25 je vymezena na kvalitním lučním biotopu (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Krmelín. Neaktivní v zastavitelných, zastavitelných plochách i mimo ně, dle dotazníku bez
problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků při povodních (OU06)
! stanoven jeden kritický bod – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem (OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfieldy, černé skládky a není problém se zápachem
! objekt společnosti Explosia a.s. je zařazený do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými
látkami
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a vytápěním domácností (ZH08)
! problém s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ menší a střední půdní bloky
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! lesnatost je velmi nízká (5,9 %), nedostatek lesních ploch v celém území obce (P02)
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! většina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! nižší, lokálně střední erozní ohrožení plošným odtokem (OU04), dle dotazníku občasné zanášení
příkopů a propustí
! několik erozně ohrožených DSO (OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí, společenský
a spolkový život, čistota a vzhled obce
+ velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! nedostatečně dostupná gynekologie dle standardů dostupnosti (P18)
! chybějící zubní lékař a praktický lékař pro děti a dorost (P18)
! chybějící byty pro seniory (P19)
! chybějící hřiště pro děti všech kategorií (P20)
! chybějící větší sál pro pořádání velkých obecních akcí během celého roku (P21)
! chybějící veřejná prostranství a parky v centru obce a v lokalitě Světlov (P22)
! nedostatečná dopravní obslužnost (ZD04)
! neodpovídající sklepní prostory pro školní družinu (P17)
! nedostatečná kapacita mateřské školy (P17)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatel napojeno na vodovodní síť obce
+ 94 % obyvatel napojeno na kanalizaci zakončenou v ČOV
+ plynofikace celé obce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! silnice I/58 a II/486 procházejí zastavěným územím (ZD01)
! chybějící obchvat obce (ZD14)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká míra podnikatelské aktivity, nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ V obci se nachází 2 kulturní památky.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Lhotka
Katastrální území: Lhotka u Frýdku-Místku
Územní plán: Územní plán Lhotka - Nabytí účinnosti - 3.8.2017.
Pozemkové úpravy: KPÚ Lhotka u Frýdku-Místku - zahájení - 25.8.2011, ukončená - 26.11.2019.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! rostoucí index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ téměř třetinu území obce (30 %) tvoří kvalitní přírodní biotopy – především porosty mezofilních
ovsíkových luk
+ lesy v severní části území jsou součástí RBC Kozlovická hora
+ území se zajímavým krajinným rázem, zajímavá vyhlídková místa a pohledy
+ území obce je součástí národního geoparku Podbeskydí
! nedostatečně chráněné kvalitní bučiny v jižní části obce, např. formou RBC – nekorektně
vymezený ÚSES (P18, P01)
! zatrubněný vodní tok ve volné krajině – levostranný bezejmenný přítok Sučího potoka (P02)
! záměr lanovky (Z45) ve vymezeném biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
(SO01)
! zastavitelné plochy jsou vymezeny i na kvalitních přírodních biotopech na území obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Do jižního cípu v lesní oblasti zasahuje DP Trojanovice. Poddolovaná a sesuvná území mimo
zastavěné a zastavitelné území dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! aktivní sesuv v zástavbě i mimo zástavbu (UO05)
! katastr obce je součástí sběrného povodí několika kritických bodů ohrožující zástavbu
zrychleným povrchovým odtokem sousedních obcí (OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ nebyly překročeny imisní limity PM2,5
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápění domácností (ZH07)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: budova bývalého kravína (ZU01)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (Kravín - Lhotka) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez erozního ohrožení – zatravněno
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,1 %, výměra lesa
vzrostla o 0,3 ha
+ lesnatost je středně vysoká (42,4 %)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
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! dle dotazníku problém s několika menšími propustky a otevřenými příkopy, které jsou zanesené
po přívalových deštích (OU04)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život,
dětská hřiště, sportoviště, čistota a vzhled obce
! chybějící praktický lékař pro dospělé (P18)
! chybějící komerční zařízení (prodejna potravin, případně dům služeb) (P23)
! nedostatečná dostupnost dětských hřišť dle standardů dostupnosti (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 80 % obyvatelstva napojena na vodovodní síť obce
! neexistence kanalizační sítě, stávající způsob nakládání s odpadními vodami – žumpy
nebo septiky (ZH01)
! obec neplynofikována (ZH02)
! nedostatečná dopravní obslužnost (především v nepracovní dny) (ZD04)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká míra podnikatelské aktivity, nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch a rekreaci
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Lučina
Katastrální území: Lučina, Kocurovice
Územní plán: Územní plán Lučina - nabytí účinnosti - 1.3.2012, změna č. 1 - nabytí účinnosti 19.4.2016.
Pozemkové úpravy: V k.ú. Lučina - PÚ - nejsou, KoPÚ Kocurovice - zahájení - 31.12.2020,
neukončeno.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikován 1 brownfield (kravín) (ZU01)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
+ kvalitní přírodní biotopy nad přehradou Žermanice – niva a údolí Lučiny a Řepníku
! silně fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – nekompaktní
zástavba ve volné krajině, srůstání zástavby se zástavbou sousedních obcí, přehrada Žermanice
(P10)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Potenciální sesuvná území v zástavbě i mimo ni na břehu vodní nádrže.
+ významná vodní nádrž na území katastru obce
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi PM2,5 (oproti
UAP 2016)
+ sběrný dvůr
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfieldy, černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápění domácností (ZH07)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (skládka TKO) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ část pozemků zatravněna (nad přehradou, i evidovaných v KN jako orná půda)
+ na zbytku erozní ohrožení zanedbatelné s jedinou DSO
+ malé půdní bloky
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je velmi nízká (4,4 %)
! nedostatek lesních ploch zejména v západní části obce (P02)
! většina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! dle dotazníku zanášení příkopů kolem komunikací v důsledku přívalových dešťů (OU07)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů
dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství
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! nedostatečná dostupnost dětského hřiště dle standardů dostupnosti (P20)
! chybějící multifunkční hřiště (P20)
! chybějící kulturní dům (P21)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 90 % obyvatel napojeno na vodovodní síť obce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
+ obec plynofikována, kromě části Kocourovice
! 33 % obyvatel není napojeno na kanalizaci (ZH01)
! chybějící domov pro seniory (P19)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Morávka
Katastrální území: Morávka
Územní plán: Územní plán Morávka - nabytí účinnosti - 1.10.2014, Změna č. 1 - nabytí účinnosti 3.10.2018.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Morávka - Velký Lipový - zahájení - 6.5.1996, ukončená - 20.11.2000, JPÚ
- Morávka - V zeleném údolí - zahájení - 9.10.2003, ukončená - 3.5.2007, JPÚ - Morávka - Haferníky
- zahájení - 12.3.1997, ukončená - 5.12.1997, JPÚ - Morávka - Václavičky - zahájení - 7.3.1995,
ukončená - 28.7.1997.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! rostoucí index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ obec leží v CHKO a EVL Beskydy
+ kvalitní lesní biotopy acidofilních bučin
+ na území CHKO jsou vymezena místa krajinného rázu se stanovenými podmínkami ochrany
krajinného rázu v území
! fragmentovaná krajina zástavbou, snížená migrační prostupnost území (P10)
! zastavěné a zastavitelné plochy ve vymezeném biotopu vybraných zvláště chráněných druhů
velkých savců!
(SO01)
! nenavazující ÚSES mezi Morávkou a Krásnou (P01)
! zastavitelné plochy vymezené v nivě Morávky (SZL06)
! zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně na hodnotných přírodních biotopech na území
obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Morávka v západní části obce. Četná neaktivní sesuvná území, dle dotazníku bez problémů.
+ stanovené záplavové území – bez ohrožení zástavby
! stanoveno několik kritických bodů – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod
(OU07)
! řada aktivních sesuvů mimo zástavbu (UO05)
7. Kvalita životního prostředí
+ oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi B(a)P je v obci výrazně
menší
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny imisní limity PM10 s 24hodinovým průměrem
(oproti UAP 2016)
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápění domácností (ZH07)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: bývalá lesní školka - Vlaský (ZU01)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 7187 Krásná-Jestřábí, DTS 7246 Morávka-ZDŠ,
DTS 7247 Morávka-České srdce, DTS 7252 Morávka-Přehrada, DTS 7253 Morávka-Slavíč, DTS
7255 Morávka-Nytrová, DTS 7257 Morávka-Kocuří, DTS 7258 Morávka-Bebek) (ZH04)
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8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez erozního ohrožení – zatravněno, zalesněno
+ většina TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný evidovaný přírůstek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ vysoká lesnatost (83,0 %)
! dle dotazníku na parcele 3822/2 ucpávání propustku vedoucí pod krajskou cestou, zatopené
zahrady (OU07)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů
dostupnosti
! nedostatečná dostupnost knihovny a dětského hřiště dle standardů dostupnosti (P20)
! chybějící zubní lékař (P18)
! chybějící společenský sál (P21)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ plynofikace centra obce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! pouze 50 % obyvatel je napojeno na vodovodní řád obce (ZH03)
! neexistence splaškové kanalizace a ČOV (ZH01)
! chybějící plynofikace části obce mimo centrum (ZH02)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká míra podnikatelské aktivity, nízká nezaměstnanost, vysoká daňová výtěžnost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch a rekreaci, vysoká turistická atraktivita
+ V obci se nachází 4 kulturní památky.
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Nižní Lhoty
Katastrální území: Nižní Lhoty
Územní plán: Územní plán Nižní Lhoty - nabytí účinnosti - 8.6.2010, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 17.12.2018.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ do území zasahuje NPP Skalická Morávka a EVL Niva Morávky
+ na území je mnoho registrovaných významných krajinných prvků (15 zákresů)
+ na území se nachází hodnotné přírodní biotopy soustřeďující se v nivě a v údolích vodních toků
! fragmentovaná krajina zástavbou (P10)
! zastavitelná plocha logistického centra na prameništích vodních toků Řepník a Pazderůvka
(SZL06)
! nenavazující ÚSES na ÚSES obce Nošovice a Dobratice (P01)
! v zastavitelné ploše Z15 se nachází kvalitní luční biotop (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ stanovené záplavové území – téměř bez ohrožení zástavby
! drobné zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků při povodních (OU06)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí – přívalové srážky
(OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá silně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a emisemi z průmyslových zdrojů
(ZH08)
! sezónně problémy se zápachem z živočišné výroby (ZH07)
! obec vnímání zhoršení kvality životního prostředí
! problémy s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj – průmyslová zóna Nošovice (ZH08)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: rodinný dům v blízkosti areálu živočišné
výroby (ZU01)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ převážně bez erozního ohrožení
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,2 %, výměra lesa
vzrostla o 0,9 ha oproti roku 2016
! nízká lesnatost (13,4 %) (P02)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
! část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! potenciální ohrožení půdy větrnou erozí v západní části obce (OU03)
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! střední erozní ohrožení v ploše v pásu na východě a v západním cípu (OU04), dle dotazníku
zrychleným odtokem dešťových ploch dochází k ohrožení RD č. p. 67, 104, 69, 103, 72, 49, 101,
68 (dle intenzity srážek a vyseté plodiny) od Úpravny vody Vyšní Lhoty směrem na nižní Lhoty,
četnost cca 2x od roku 1990, dále pak příkop podél cyklostezky (splachování zeminy
z ochranného valu PZ Nošovice v úseku od hřbitova v Nižních Lhotách po okružní komunikaci
kolem PZ Nošovice v k. ú. Nižní Lhoty (OU04, OU09)
! několik erozně ohrožených DSO, především paralelní série na dvou blocích ve východní části
(OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dostatečná dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnocena nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život, dětská hřiště,
sportoviště , čistota a vzhled obce, chodníky, silniční komunikace a parkování
! dostatečná dostupnost dětského hřiště dle standardů dostupnosti (P20)
! chybějící zázemí pro komunální služby obce
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatel je napojeno na vodovodní síť obce
+ plynofikace centrální část obce, neplynofikována východní části obce (mezi žermanickým
přivaděčem a obcí Dobratice)
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! neexistence splaškové kanalizace a ČOV (ZH01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost, vysoká daňová výtěžnost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Nošovice
Katastrální území: Nošovice
Územní plán: Územní plán Nošovice - nabytí účinnosti - 1.3.2014, Změna č. 1 - nabytí účinnosti 15.6.2019.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Nošovice - Olšar - zahájení - 10.8.1994, ukončená - 11.7.1997.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ pozitivně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ do území zasahuje NPP Skalická Morávka a EVL Niva Morávky
+ krom RBC Na Morávce je v severní části území vymezeno RBC Vojkovický les
+ na území obce se nachází kvalitní přírodní biotopy soustřeďující se v nivě Morávky a podél
přivaděče Morávka-Žermanice
! silně fragmentovaná krajina zástavbou i dopravou, snížená migrační prostupnost území (P10)
(P12)
! zastavitelné plochy v nivě vodních toku Osiník (SZL06)
! nenavazující ÚSES na ÚSES sousedních obcí (Nižní Lhoty, Dobratice, Vojkovice) (P01)
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ stanovené záplavové území – téměř bez ohrožení zástavby
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků při povodních (OU06)
! velká plocha průmyslového areálu – zrychlený odtok vod
! stanoven kritický bod – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem (OU07)
! problémy s erozí u potoka Osiník u pozemků 1227/12, 1227/13 (OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností a emisemi
z průmyslových zdrojů (ZH07) (ZH08)
! problém se zápachem ze zemědělské výroby (zdroj VKK Nižní Lhoty, vlastník ZDV Nošovice)
(ZH07)
! SEZ/brownfields: nemovitost 114,115 (ZU01)
! nadměrná doprava a nedokončená mimoúrovňová křižovatka v severovýchodní části
průmyslové zóny Nošovice s napojením na D48 (ZH08)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (ČEZ a.s. Distribuce Nošovice, Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o., Pivovar Radegast Nošovice) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez významného erozního ohrožení a erozně ohrožených DSO
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je střední (17,2 %)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 i před tímto obdobím (UO08)
! část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! potenciální ohrožení půdy větrnou erozí v západní části obce (OU03)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí, společenský
a spolkový život, dětská hřiště, sportoviště
+ zdravotnická záchranná služba
! chybějící zubní lékař (P18)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 98 % obyvatel napojeno na vodovodní síť obce
+ 83 % obyvatel je napojeno na kanalizační síť zakončenou v ČOV
+ plynofikace hlavní části obce, neplynofikovány části Malé Nošovice a Říčky
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! nadměrná doprava a nedokončený MÚK v severovýchodní části PZ Nošovice s napojením
na D48 (ZD06)
! silnice II/648 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká daňová výtěžnost, nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Palkovice
Katastrální území: Palkovice, Myslík
Územní plán: Územní plán Palkovice - nabytí účinnosti - 15.8.2012.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Palkovice - Chlebek - zahájení - 9.2.1995, ukončení - 22.5.19995, JPÚ
Palkovice - lokalita "Žídkovo" - zahájení - 2.1.2013, neukončená, KoPÚ Palkovice - Zahájení 13.8.2016, neukončená, v k.ú. Myslík - PÚ - nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nacházejí segmenty hodnotných přírodních biotopů
+ severozápadní část území obce je součástí NRBC Hukvaldy, lesy v jižní části území jsou součástí
RBC Kozlovická hora
+ území se zajímavým krajinným rázem, zajímavé vyhlídky a pohledy
+ území obce je součástí národního geoparku Podbeskydí
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – zástavba ve volné
krajině, srůstání se sousedními obcemi (P10)
! zastavěné a zastavitelné plochy ve vymezeném biotopu vybraných zvláště chráněných druhů
velkých savců – zvláště nevhodné jsou zastavitelné plochy propojující části Myslík a Palkovice
(Z132 – Z136) (SO01)
! frekventovaná komunikace č. 4848 kříží dálkový migrační koridor pro velké savce (SO02)
! zastavitelná plocha Z148 vymezená v nivě vodního toku Myslík (SZL06)
! zastavitelné plochy jsou vymezeny i na kvalitních přírodních biotopech na území obce (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Do obce zasahuje nevýznamnou plochou DP Staříč. Neaktivní sesuvná území v zastavěném,
zastavitelném území i mimo ně, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! stanovené záplavové území – významnější ohrožení zástavby rozlivem vod (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků při povodních (OU06)
! území náchylné ke vzniku zrychleného povrchového odtoku – stanoveno několik kritických bodů
(OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! řada aktivních sesuvů, i v zástavbě (UO05), dle dotazníku bez problémů
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! problém s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
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! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 6713 Horní Sklenov-Hukvaldy-ZDŠ, DTS 6804
Myslík-Palkovice-u obchodu) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ část potenciálně erozně ohroženého území zatravněna
+ malé bloky
+ řada bloků TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 mírný přírůstek v evidenci zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,1%
+ lesnatost je středně vysoká (40,0 %)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! mírné potenciální ohrožení půdy větrnou erozí (OU03)
! s výjimkou nivy toku převážně střední (sever) až silné (střední část území) erozní ohrožení
plošným odtokem (OU04), dle dotazníku problémy na více lokalitách v obci
! několik krátkých erozně ohrožených DSO (OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnocena zdravotní péče, mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí,
společenský a spolkový život, dětská hřiště, sportoviště, čistota a vzhled obce, chodníky, silniční
komunikace a parkování
+ domov pro seniory
+ ordinace lékaře specialisty
! nedostatečná dostupnost gynekologie dle standardů dostupnosti (P18)
! nedostatečná kapacita mateřské školy (P17)
! chybějící atletická dráha, zimní stadion, krytý bazén, hřiště s umělým povrchem (P20)
! chybějící nový kulturní dům (P21)
! chybějící komunitní centrum (P19)
! chybějící veřejné prostranství v centru obce (P22)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 95 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ 85 % obyvatel napojeno na kanalizační síť obce zakončenou v ČOV
+ plynofikována převážná část obce (mimo okrajové části)
+ pozitivně hodnoceny chodníky, silniční komunikace a parkování
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 10 % obyvatel provozuje žumpy nebo septiky (ZH01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ V obci se nachází 7 kulturních památek.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
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Paskov
Katastrální území: Oprechtice ve Slezsku, Paskov
Územní plán: Územní plán Paskov - nabytí účinnosti - 10.10.2015, změna č. 1 - nabytí účinnosti 31.10.2017, změna č. 2 - nabytí účinnosti - 25.12.2019.
Pozemkové úpravy: V k.ú. Oprechtice ve Slezsku, Paskov - PÚ - nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! 3 brownfieldy (Ostravská - skleníky, laguny a plocha u křižovatky RPG, zámek) (ZU01)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ na území se nachází PP a EVL Paskov, do území zasahuje EVL Řeka Ostravice
+ na území obce se nachází kvalitní přírodní biotopy v nivě řeky Ostravice a zbytky kvalitních
biotopů v blízkosti odkaliště
+ EVL Řeka Ostravice je chráněná také prostřednictvím ÚSES – RBC U Dolu Paskov, RBC U Źabně,
nadregionální biokoridor K 101
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území, především zástavbou, negativní
dominanta (skipová těžní věž v areálu dolu Paskov) (P10)
! fragmentovaná krajina dopravou – I/58, záměr P-Z9 pro trasu Jižní tangenty (P12)
! zastavitelná plocha P-Z64 v nivě řeky Olešné (SZL06)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staříč nepatrně zasahuje na jihu, většina obce pokryta DP Paskov, území dotčené těžbou
s možnými nahodilými výstupy metanu.
+ bez pozitiv
! stanovené záplavové území – významné ohrožení zástavby rozlivem vod při povodňových
stavech (OU01)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků při povodních (OU06)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! značná část zástavby na poddolovaném území (UO02), dle dotazníku problémy na povrchu –
poklesy, praskání budov
! rozsáhlé poddolované území zasahující do zastavitelných ploch (SZL03)
7. Kvalita životního prostředí
+ bez pozitiv
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá silně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností a emisemi
z průmyslových zdrojů mimo území obce (ArcelorMittal) (ZH08, ZH09)
! problémy se zápachem z továrny Lenzing Paskov (ZH07)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: objekty bývalého OKD (ZU01)
! objekt zařazený do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami - areál společnosti
Biocel
! výskyt potenciálně nebezpečného brownfieldu z hlediska úniku nebezpečných látek
do prostředí (Paskov – Laguny) (ZH04)
! problémy s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
! odval Paskov - uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu (ZH04)
! skládky: Biocel Paskov, vrakoviště (ZH05)

EKOTOXA s.r.o.

Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Frýdek-Místek 2020

! staré zátěže území a kontaminované plochy (Biocel Paskov a.s., DTS 6762 Paskov-MŠ, DTS 6780
Paskov-ZŠ, Paskov - Odkaliště NP - 1) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez erozního ohrožení
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak se zvýšila o 0,5 %, výměra lesa
vzrostla oproti roku 2016 o 6 ha
+ lesnatost je střední (19,9 %)
! zastavitelné plochy vč. jižní tangenty Ostravy vymezeny na bonitně cenných zemědělských
půdách (SZL01)
! dle dotazníků v ul. Na kopečku parc. č. 1778/3 při přívalových deštích dochází k odplavování
zemědělsky obhospodařovaných pozemků (OU04)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí, společenský
a spolkový život
+ základní umělecká škola
+ ordinace lékaře specialisty
! nedostatečná dostupnost gynekologie dle standardů dostupnosti (P18)
! chybějící denní stacionář pro seniory (P19)
! chybějící fotbalové hřiště (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikovány téměř všechny části obce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! pouze 40 % obyvatel napojeno na kanalizaci zakončenou v ČOV, ostatní napojeni na volné
výustě (ZH01)
! záměr komunikace I, třídy prochází zastavěným územím (SZL08)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost, vysoká daňová výtěžnost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ vysoká turistická atraktivita
+ v obci se nachází 5 kulturních památek.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Pazderna
Katastrální území: Pazderna
Územní plán: Územní plán Pazderna - nabytí účinnosti - 12.5.2009, změna č. 1 - nabytí účinnosti 11.5.2017.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Pazderna - Slíva - zahájení - 23.9.1996, ukončená - 14.3.1997, KoPÚ
Pazderna - zahájení - 31.12.2020, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! bez negativ a problémů
5. Příroda a krajina
+ kvalitní břehové a doprovodné porosty Pazderůvky
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou, v návaznosti na obce
Lučina a Dobrá (P10)
6. Vodní režim a horninové prostředí
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! stávající způsob zemědělského hospodaření podporující vznik zrychleného odtoku vod z krajiny
(OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! vysoká hustota dopravy (ZD06)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina území bez erozního ohrožení s jedinou nevýraznou DSO
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je střední (24,1 %)
! většina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! mírné ohrožení erozními smyvy západně nad Pazderůvkou na svazích s řadou paralelních
nevýrazných DSO (OU04, OU09), dotazník zmiňuje zhruba 20 % ohrožené půdy
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ pozitivní hodnocena nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život, dětská hřiště,
sportoviště
+ dobrá až dostatečná dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů
dostupnosti
! nedostatečná dostupnost dětských hřišť dle standardů dostupnosti (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 85 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikovány všechny části obce
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+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! neexistence kanalizace pro odvádění splaškových vod a ČOV (ZH01)
! chybějící chodníky (ZD02)
! časté dopravní nehody (ZD07)
! nedodržování rychlosti na krajské komunikaci, hustota dopravy (ZD06)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ nízké turistické a rekreační zatížení území
! nízká turistická atraktivita (P19)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Pražmo
Katastrální území: Pražmo
Územní plán: Územní plán Pražmo - nabytí účinnosti - 17.3.2016, změna č. 1 - nabytí účinnosti 24.6.2020.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikován 1 brownfield (zbořeniště staré pily) (ZU01)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ kladně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
! negativně hodnocená změna počtu obyvatel v dlouhodobém vývoji (ZU03)
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ téměř celé území obce je součástí CHKO a EVL Beskydy
+ nad zástavbou pod lesním komplexem Obora se nachází biotopově hodnotné louky
+ na území CHKO jsou vymezena místa krajinného rázu se stanovenými podmínkami ochrany
krajinného rázu v území
! fragmentovaná krajina zástavbou, snížená migrační prostupnost území – srůstání se sousedními
obcemi (P10)
! zastavitelné plochy v nivě řeky Morávky a Roveňského potoka (SZL06)
! zastavitelné plochy jsou vymezeny i na biotopově hodnotných loukách (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Morávka v jižní, zalesněné části obce. Neaktivní sesuvné území mimo zastavěné či zastavitelné
území, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi B(a)P (oproti
UAP 2016)
+ v obci nebyly překročeny imisní limity PM10 s 24hodinovým průměrem (oproti UAP 2016)
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností a emisemi
z průmyslových zdrojů mimo území obce (Paskov, Ostrava) (ZH07) (ZH08)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: bývala pila (ZU01)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (skládka Pražmo Obora) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez erozního ohrožení – zatravnění
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ vysoká lesnatost (63,3 %)
! lesnatost klesla o 0,1 %
! mírný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské školství, dětská hřiště
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! chybějící domov pro seniory (P19)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 90 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikováno centrum obce kolem hlavní komunikace
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 30 % obyvatel není napojeno na kanalizace – pouze žumpy nebo septiky (ZH01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch a rekreaci, vysoké turistické a rekreační zatížení
území (P14)
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Raškovice
Katastrální území: Raškovice
Územní plán: Územní plán Raškovice - nabytí účinnosti - 3.3.2015, změna č. 1 - Nabytí účinnosti 15.2.2018.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! na území obce je identifikován 1 brownfield (závod 02) (ZU01)
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ do území obce zasahuje NPP Skalická Morávka, EVL Niva Morávky a RBC Na Morávce
+ jihovýchodní část území je součástí CHKO a EVL Beskydy
+ v území se nachází segmenty hodnotných přírodních biotopů, především vázaných na údolí
vodních toků
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – zástavba ve volné
krajině, srůstání se sousedními obcemi, negativní dominanta (bytové domy) (P10)
! nevhodné zastavitelné plochy v nivě Morávky – Z26, Z38 a Roveňského potoka – Z42, Z43 a Z44
(SZL06)
! zastavitelné plochy v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců – Z22 a Z23
(SO01)
! frekventovaná komunikace č. 48414 kříží dálkový migrační koridor pro velké savce (SO02)
! zastavitelné plochy vymezené i na hodnotných přírodních biotopech – především Z81 (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Janovice v západní části území. Poddolované plochy dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! stanoven kritický bod – ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod (OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! část zástavby na poddolovaném území (UO02)
! poddolovaná území zasahující do zastavitelných ploch (SZL03) – velmi okrajově
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ v obci nebyly překročeny imisní limity PM10 s 24hodinovým průměrem (oproti UAP 2016)
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: objekt hospody (ZU01)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 7235 Raškovice-pila, Saft Ferak a.s., skládka
Raškovice) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina ZPF zatravněna, zbytek bez výrazného er. ohr.
+ menší bloky orné půdy
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
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+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! nízká lesnatost (10,8 %), nedostatek lesních ploch na celém území obce (P02)
! malá část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! potenciální ohrožení půdy větrnou erozí (OU03)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ nový pavilon mateřské školy
+ osobní asistence, domov se zvláštním režimem
! nedostatečná dostupnost knihovny dle standardů dostupnosti (P21)
! chybějící sportoviště (P20)
! chybějící společenský dum, či hospoda se sálem (P21)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ plynofikováno centrum obce, neplynofikována spodní část obce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! na kanalizaci napojeno pouze 50 % obyvatel (ZH01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Řepiště
Katastrální území: Řepiště
Územní plán: Územní plán Řepiště - nabytí účinnosti - 1.6.2010, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 19.9.2018, změna č. 1 - nabytí účinnosti - 12.7.2019.
Pozemkové úpravy: KPÚ Řepiště - zahájení - 31.12.2020, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ do území zasahuje EVL Řeka Ostravice
+ v území se nachází segmenty hodnotných přírodních biotopů – nejrozsáhlejší jsou kvalitní
dubohabřiny v lokalitě Zapadlisko nad lomem – jsou vhodně chráněny prostřednictvím RBC
Zaryje
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – nekompaktní
zástavba ve volné krajině, srůstání zástavby se zástavbou sousedních obcí (P10)
! fragmentovaná krajina dopravou – frekventovaná silnice II/477 a železnice
Ostrava – Frýdek-Místek (P12)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Paskov I a Řepiště I v západní části obce, i pod zástavbou.
+ stanoveno záplavové území – bez ohrožení zástavby
! ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí – přívalové srážky
(OU07)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! rozsáhlé poddolované území a sesuvné území zasahující do zastavitelných ploch (SZL03)
! zástavba na poddolovaném území (UO02), dle dotazníků poddolované plochy s problémy
na povrchu
! aktivní sesuvy v zástavbě i zastavitelném území (UO05, SZL03)
! sesuvná území i mimo zastavěné či zastavitelné území, problémy při dlouhotrvajících deštích
(SZL03)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! odval Řepiště - uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu (ZH04)
! skládka nebezpečných odpadů Řepiště (ZH05)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápěním domácností a emisemi z průmyslových
zdrojů mimo území obce (Ostravská aglomerace) (ZH07)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: bývalé JZD, bývalý statek (ZU01)
! chybějící sběrný (hospodářský) dvůr (P100)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 6764 Řepiště-Na Slezské, DTS 6765
Řepiště-Vinohrady u vodojemu, DTS 6767 Řepiště-MŠ, DTS 6768 Řepiště-cihelna, DTS 6771
Řepiště-ZD, DTS 6772 Řepiště-Oblázky, DTS 6916 Řepiště-Rakovec (hliniště cihelny)) (ZH04)

EKOTOXA s.r.o.

Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Frýdek-Místek 2020

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, vzrostla o 0,1 %, výměra lesa se zvýšila
o 0,4 ha
+ lesnatost je středně vysoká (32,9 %)
! většina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! střední až nižší, pouze lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04), dle dotazníků
zhruba 2x ročně problémy při dlouhotrvajících deštích (propusti pod a přes MK O. Stibora,
odvodňovací příkop boční MK na konci půdního celku, propust do kanalizačního systému
příkopu silnice III. třídy Paskov-Řepiště, propust pod žel. tratí na bezejm. přítoku strže,
Vinohradská 171, sesuvy, ohrožen RD a přístup k němu)
! dvě erozně ohrožené DSO (OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život,
dětská hřiště, sportoviště
! chybějící zubní lékař (P18)
! chybějící byty pro seniory, sociální byty, pečovatelská služba (P19)
! chybějící druhé fotbalové (víceúčelové) hřiště, dětská sportoviště, workoutové hřiště (P20)
! veřejné toalety u kostela na konečné zastávce MHD (P19)
! chybějící veřejné prostranství – náves, veřejná zeleň v centru obce (P22)
! dle dotazníku nedostatečné školství (P17)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikována celá obec Řepiště vyjma ulic Urbišova a Cihelní a vyjma části obce Rakovec
(cca 85% plynofikováno)
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! pouze 30 % obyvatel napojeno na kanalizaci zakončenou v ČOV (ZH01)
! 30% obyvatel napojeno na jednotnou kanalizaci zakončenou volnou výustí (ZH01)
! chybějící parkoviště (ZD03)
! silnice II/477 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Sedliště
Katastrální území: Sedliště ve Slezsku
Územní plán: Územní plán Sedliště – nabytí účinnosti - 19.12.2008, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 22.2.2017, změna č. 1 - nabytí účinnosti - 24.9.2015, změna č. 2 - nabytí účinnosti
- 7.6.2017, změna č. 3 - nabytí účinnosti - 15.10.2020.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Sedliště ve Slezsku - Ondračka - zahájení - 10.11.1993, ukončená 16.12.1995, JPÚ - Sedliště ve Slezsku - Lišák - zahájení - 22.5.1992, ukončená - 26.6.2002, JPÚ Sedliště ve Slezsku - Breiterová - zahájení - 30.7.1992, ukončená - 20.8.1992.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! bez negativ a problémů
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nachází segmenty hodnotných přírodních biotopů, soustřeďujících se
převážně v údolích vodních toků
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! silně fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – zástavba
rozptýlená v krajině, srůstání zástavby se zástavbou sousedních obcí, negativní dominanta
(podnikatel. areál) (P10)
! zastavitelné plochy vymezené i na hodnotných přírodních biotopech – především Z59 a Z52
(SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Do území nepatrně na jihu zasahuje DP Bruzovice.
+ bez pozitiv
! drobné zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! ohrožení zástavby rozlivem vod z vodních toků při povodních (OU06)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfieldy, černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a vytápěním domácností (ZH08)
! problémy s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 6830 Lískovec-Kavčonky, DTS 6832 Sedliště
okály, DTS 6835 Sedliště-Mlzáky, DTS 6846 Sedliště-ZD, DTS 6847 Sedliště-Černá Zem) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina území zatravněna, erozní ohrožení malé a lokální
+ řada bloků TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, lesnatost vrostla o 0,1 %
+ lesnatost je střední (25,2 %)
! část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů
dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, dětská hřiště
! nedostatečná dostupnost dětských hřišť dle standardů dostupnosti (P20)
! chybějící zubní lékař (P18)
! chybějící víceúčelové hřiště s přírodním povrchem (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 80 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikovány 2/3 obce (mimo část Černá zem)
+ pozitivně hodnoceny chodníky, silniční komunikace a parkování
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! neexistence kanalizace (ZH01)
! silnice II/473 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ nízké turistické a rekreační zatížení území
+ v obci se nachází 2 kulturní památky.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Soběšovice
Katastrální území: Dolní Soběšovice, Horní Soběšovice, Pitrov
Územní plán: Územní plán Soběšovice - nabytí účinnosti - 1.10.2010, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 5.9.2018, změna č. 1 - nabytí účinnosti - 1.10.2014.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Dolní Soběšovice - V zatáčce - zahájení - 8.8.1997, ukončená - 7.1.1999,
KoPÚ Dolní Soběšovice - zahájení - 31.12.2020, neukončená, KoPÚ Horní Soběšovice - zahájení 31.12.2020, neukončená, KoPÚ Pitrov - zahájení - 31.12.2020, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ na území je registrovaný významný krajinný prvek Dub letní u cesty
+ na území obce se nachází drobné segmenty kvalitních lesních a lučních biotopů
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – zástavba rozptýlená
v krajině, srůstání zástavby se zástavbou sousedních obcí (P10)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Poddolovaná lokalita mimo zástavbu a zastavitelné plochy. Východ obce pokrývá chráněné území
pro zvláštní zásahy do zemské kůry.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! neaktivní sesuvná území v zastavěném, zastavitelném území i mimo ně, problémy občasné,
v minulosti provedena sanace, sledování stavu
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfieldy, černé skládky a není problém se zápachem
! obec vnímá mírné znečištění ovzduší vlivem vytápěním domácností a z emisí z průmyslových
zdrojů mimo území obce (Biocel Paskov, ArcelorMittal) (ZH07)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ zatravnění svahů nad vodní nádrží a části erozně ohrožených ploch
+ bez erozně ohrožených DSO
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný přírůstek zemědělské půdy
! nízká lesnatost (13,1 %) (P02)
! především v severní části střední až vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)
! lesnatost klesla oproti roku 2016 o 0,1 %, výměra lesa o 0,3 ha
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů
dostupnosti
+ ordinace lékaře specialisty
! nedostatečná dostupnost dětských hřišť (P20)
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10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 100% obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ obce plynofikována, mimo okrajové a odlehlé části
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 17 % obyvatel používá pro odpadní vody septiky a žumpy (ZH01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Staré Město
Katastrální území: Staré Město u Frýdku-Místku
Územní plán: Územní plán Staré Město - nabytí účinnosti - 1.8.2018, změna č. 1 - nabytí účinnosti 27.12.2019.
Pozemkové úpravy: JPÚ - Staré Město - Lazy - zahájení - 14.5.1996, ukončení - 25.8.1999, JPÚ pro
R48 - Frýdek-Místek, obchvat - Staré Město u FM - zahájení - 8.6.2010, ukončená - 1.1.2013.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nachází PP Profil Morávky a EVL Niva Morávky
+ na území obce se nachází hodnotné přírodní biotopy, především v nivách a údolích vodních toků
+ nivy Moravy a Ostravice jsou na území obce součástí rozsáhlých RBC Staroměstská Ostravice a
Na Morávce
! nekorektně vymezený ÚSES (P01)
! fragmentace krajiny zástavbou – propojení se zástavbou v Bašce a Frýdku-Místku (P10)
! záměr obchvatu D48 kříží prvky ÚSES – RBC Na Morávce a regionální a lokální biokoridor (SZL05)
! zastavitelná plocha Z19 zasahuje i hodnotné mokřadní a lesní segmenty (SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staré Město - Baška a Bruzovice. Neaktivní sesuvná území dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! aktivní sesuv mimo zástavbu (UO05)
! stanovené záplavové území – významnější ohrožení zástavby rozlivem vod při povodňových
stavech (OU01)
! zastavitelné plochy v záplavovém území Q100 (SZL04)
! ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod z plochy povodí – přívalové srážky
(OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ obec považuje ovzduší na svém území za zcela neznečištěné
+ na území obce se nevyskytují SEZ/brownfieldy a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! výskyt černé skládky (ZH04)
! problém s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 7198 Staré Město-Sokolovna, Staré Město
obalovna) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ nízké, v jižní části střední ohrožení erozními smyvy v ploše, bez erozně ohrožených DSO
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je střední (15,4 %)
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! výrazné potenciální ohrožení půdy větrnou erozí (OU03)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů
dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, dětská hřiště, sportoviště
+ denní stacionář (2 zař.)
! nedostatečná dostupnost dětského hřiště dle standardů dostupnosti (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 90 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikována celá obec
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 40 % obyvatel řeší odpadní vody v dČOV, septicích nebo žumpách (ZH01)
! záměr komunikací D48, R48 a II/477 prochází zastavěným územím (SZL08)
! silnice II/477 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ vysoká míra podnikatelské aktivity, nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Staříč
Katastrální území: Staříč
Územní plán: Územní plán Staříč - nabytí účinnosti - 29.3.2017.
Pozemkové úpravy: KPÚ Staříč - zahájení - 27.12.2011, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! rostoucí index stáří (ZU10)
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nachází PP Kamenná
+ na území obce se nachází drobné segmenty hodnotných biotopů – nejrozsáhlejší je luční biotop
v prameništi Oběšelého potoka
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! nedostatečně chráněné cenné území – prameniště Oběšelého potoka s biotopem poháňkových
pastvin (P18)
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – srůstání sídla se sídly
Fryčovice a Sviadnov, negativní dominanta (areál šachty Staříč-Paskov) (P10)
! zastavitelné plochy v západní části obce jsou vymezeny v biotopu vybraných zvláště chráněných
druhů velkých savců (SO01)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staříč a Sviadnov pokrývají většinu území, území je dotčené těžbou s možnými nahodilými
výstupy metanu.
+ bez pozitiv
! území náchylné ke vzniku zrychleného odtoku vod z povodí (OU07)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! zástavba na poddolovaném území (UO02), dle dotazníku způsobuje poddolování praskliny
na starších stavbách
! aktivní sesuvy v zastavěném území (UO05)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! rozsáhlá poddolovaná území zasahující do zastavitelných ploch (SZL03)
7. Kvalita životního prostředí
+ bez pozitiv
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! odkaliště a odval Staříč - uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu (ZH04)
! skládky - vrakoviště (ZH05)
! výskyt 3x černé skládky (ZH05)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápění domácností (ZH07)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (DTS 6697 Staříč-MŠ, OKD a.s. Důl Paskov, skládka
Staříč) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ malé bloky orné půdy
+ část erozně ohrožených ploch zatravněna
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
! nízká lesnatost (9,4 %) (P02)
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! lesnatost klesla 0,1 %, výměra lesa o 0,4 ha oproti roku 2016
! nedostatek lesních ploch v severozápadní části obce
! část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! mírné potenciální ohrožení půdy větrnou erozí (OU03)
! převážně střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem (OU04)
! erozně ohrožené DSO, převážně v severní části obce (OU09)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost části zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti (školská
zařízení, zařízení veřejné správy, sportoviště)
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí, společenský
a spolkový život, dětská hřiště
! nedostatečná dostupnost části zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
(zdravotnická zařízení, dětské hřiště) (P18) (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ 90 % obyvatel napojeno na splaškovou kanalizaci
+ plynofikováno 95 % zastavěného území
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! dálnice D56 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost, vysoká daňová výtěžnost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ v obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Sviadnov
Katastrální území: Sviadnov
Územní plán: Územní plán Sviadnov - nabytí účinnosti - 15.11.2009, změna č. 1 - nabytí účinnosti 16.7.2012, změna č. 2 - nabytí účinnosti - 14.4.2016, změna č. 3 - nabytí účinnosti - 21.5.2020.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ snižující se index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ severovýchodní hranici území tvoří EVL Řeka Ostravice
+ v jihozápadní části území obce jsou registrovány 3 významné krajinné prvky – lesní komplex
Štandl, Les u dálnice a Remízek u dálnice
+ lesní komplex Štandl je součástí stejnojmenného RBC, další RBC U Žabně je vymezeno v nivě
Ostravice
! nenavazující ÚSES s ÚSES ve Frýdku-Místku (P01)
! fragmentace krajiny a snížená migrační prostupnost území – rozpínání zástavby do krajiny,
negativní dominanta (bytový dům) (P10)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staříč a Sviadnov pokrývají většinu území, území je dotčené těžbou s možnými nahodilými
výstupy metanu.
Poddolované plochy i mimo zastavěné či zastavitelné území, dle dotazníku bez problémů.
+ stanovené záplavové území – bez významnějšího ohrožení
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! zástavba na poddolovaném území (UO02), dle dotazníku nejsou problémy
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! poddolovaná území zasahující do několika menších zastavitelných ploch (SZL03)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
+ sběrný dvůr
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a problém s hlukem (ZH08)
! brownfield na území obce: šachta Sviadnov (ZU01)
! skládka vrakoviště (ZH05)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (ČOV Frýdek-Místek, DTS 7120 Sviadnov-U Šimla,
Teplárna Frýdek-Místek) (ZH04)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez erozního ohrožení
+ menší bloky půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! nízká lesnatost (11,7 %) (P02)
! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
! střední potenciální ohrožení půdy větrnou erozí (OU03)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ velmi dobrá dostupnost části zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti (školská
zařízení, zařízení veřejné správy, sportoviště)
+ pozitivně hodnoceny sociální služby, mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí,
společenský spolkový život, dětská hřiště, sportoviště
+ domov se zvláštním režimem (2 zař.)
! nedostatečná dostupnost části zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
(zdravotnická zařízení, dětské hřiště) (P18) (P20)
! chybějící zubní lékař (P18)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 100 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikována celá obec
+ pozitivně hodnoceny chodníky, silniční komunikace a parkování
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 15 % obyvatel řeší odpadní vody v septicích a žumpách (ZH01)
! komunikace D56 a I/56 procházejí zastavěným územím (ZD01)
! komunikace D56 prochází ochranným pásmem vodního zdroje (ZH14)
! návrh komunikace D56 prochází ochranným pásmem vodního zdroje (SZL09)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ V obci se nachází 1 kulturní památka.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící systém varování obyvatel (P09)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Třanovice
Katastrální území: Třanovice
Územní plán: Územní plán Třanovice - nabytí účinnosti - 2.7.2014, změna č. 1 - nabytí účinnosti 24.4.2018.
Pozemkové úpravy: KPÚ - Třanovice - zahájení - 12.12.2006, ukončená - 13.10.2010, JPÚ - Třanovice
- Skulina - zahájení - 28.5.1992, ukončená - 27.2.1996, JPÚ - Třanovice - Hrabina - zahájení 16.2.2001, ukončená - 4.4.2003.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nachází segmenty kvalitních přírodních biotopů, především v údolích vodních
toků
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území jak zástavbou – nekompaktní
zástavba v krajině, srůstání se sousedními sídly, tak dopravou – D48, II/648, II/474, záměr
přeložky I/11 (P10, P12)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Žukov v severní části obce. Lokální poddolovaná lokalita mimo zastavěné či zastavitelné území
a neaktivní sesuvná území v zastavěném, zastavitelném území i mimo ně - problémy v minulosti,
území zajištěno.
+ stanovené záplavové území – bez významnějšího ohrožení zástavby
! jeden aktivní sesuv v zástavbě (UO05)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! stanoven kritický bod na vodním toku – pouze lokální ohrožení (OU07)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
7. Kvalita životního prostředí
+ zmenšila se oblast s překročenými průměrnými ročními imisními koncentracemi PM2,5 (oproti
UAP 2016)
+ v obci se nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem
! potenciálně nebezpečný brownfield z hlediska úniku nebezpečných látek do prostředí plocha
u křižovatky RPG, areál Innogy Gas Storage, s.r.o. - objekt zařazený do skupiny A nebo B
s umístěnými nebezpečnými látkami (ZH04)
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá silně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností a emisemi
z průmyslových zdrojů mimo území obce (Třinecké železárny, Mittal Ostrava, Teplárna Karviná)
(ZH07) (ZH08)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ převážně bez erozního ohrožení
+ část erozně ohrožených ploch (i evidované orné půdy) zatravněna
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
! nízká lesnatost (13,0 %) (P02)
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! významný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
! většina zastavitelných ploch vč. I/11 vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách
(SZL01)
! střední, lokálně vyšší erozní ohrožení plošným odtokem v severním cípu a jihovýchodní části
území (OU04), dle dotazníku problémy při přívalových deštích na poz. 2993, 2869, 2864
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ základní umělecká škola
+ denní stacionář
! chybějící víceúčelové sportovní hřiště v centru obce (P20)
! chybějící veřejné prostranství v centru obce (P22)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ pozitivně hodnocena zdravotní péče, sociální služby, mateřské a základní školství, nabídka
kulturních akcí, společenský a spolkový život
+ 90 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikováno téměř na celém území obce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 20 % obyvatel napojeno na splaškovou kanalizaci, 15 % napojeno na jednotnou kanalizaci
s volnou výustí (ZH01)
! záměr silnice I/11 prochází zastavěným územím (SZL08)
! záměr silnice I/11 prochází zastavitelným územím (SZZ01)
! komunikace D48, I/68, II/474 a II/648 procházejí zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Vojkovice
Katastrální území: Vojkovice
Územní plán: Územní plán Vojkovice - nabytí účinnosti - 1.1.2010.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! bez negativ a problémů
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nachází segmenty kvalitních přírodních biotopů, především v údolích vodních
toků
+ Vojkovický les je součástí stejnojmenného RBC
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území jak zástavbou – nekompaktní
zástavba v krajině, srůstání se sousedními sídly, tak dopravou – D48, II/648 a železnice Český
Těšín – Frýdek-Místek (P10, P12)
! nekorektně vymezený ÚSES, nenavazující na ÚSES v Dobraticích a v Nošovicích (P01)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Lokální poddolovaná lokalita mimo zastavěné či zastavitelné území. Neaktivní sesuvná území
v zastavěném, zastavitelném území i mimo ně, dle dotazníku bez problémů.
+ stanovené záplavové území – bez ohrožení
! jeden aktivní sesuv mimo zástavbu (UO05), dle dotazníku bez problémů
! stanovený kritický bod – potenciální ohrožení části zástavby (OU07)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfieldy, černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a emisemi z průmyslových zdrojů
mimo území obce (HMMC) (ZH08)
! hluk z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
! obec vnímání zhoršení kvality životního prostředí
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce
+ lesnatost je střední (20,5 %)
! část zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! v dolních částech svahů střední, na některých částech bloků (např. nad Prašivkou) až silné erozní
ohrožení plošným odtokem (OU04), dle dotazníku v případě vydatného deště dochází
k zanesení příkopu a propustku bahnem z polí
! tři erozně ohrožené DSO (OU09)
! rozsáhlý nečleněný blok v jižní části území (OU11)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů
dostupnosti
+ pozitivní hodnoceno mateřské školství, nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život,
dětská hřiště, sportoviště
! nedostatečná dostupnost dětských hřišť dle standardů dostupnosti (P20)
! chybějící základní škola (P17)
! chybějící zubní lékař (P18)
! chybějící velký společenský sál (P21)
! nevyhovující stav parku naproti obecní úřadu (P22)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 99 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikována celá obec
+ dle indikátoru RURÚ dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 76 % obyvatel řeší odpadní vody v septicích a žumpách (ZH01)
! dle obce nedostatečná dopravní obslužnost (ZD04)
! silnice II/648 prochází zastavěným územím (ZD01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ V obci se nachází 1 kulturní památka.
! chybějící cyklotrasa (ZD11)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Vyšní Lhoty
Katastrální území: Vyšní Lhoty
Územní plán: Územní plán Vyšní Lhoty - nabytí účinnosti - 1.10.2013, změna č. 1 - Nabytí účinnosti 25.12.2019.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ vysoký podíl ploch s rozdílným způsobem využití přírodního charakteru (přes 46 %)
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel v krátkodobém vývoji
! vysoký index stáří (ZU10)
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ jihovýchodní část území obce je součástí CHKO a EVL Beskydy
+ v severozápadní části území se nachází NPP Skalická Morávka a EVL Niva Morávky
+ niva Morávky je součástí rozsáhlého RBC Na Morávce
+ na území obce se nachází segmenty hodnotných přírodních biotopů, soustřeďující se především
v údolích vodních toků
+ na území CHKO jsou vymezena místa krajinného rázu se stanovenými podmínkami ochrany
krajinného rázu v území
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – nekompaktní
zástavba ve volné krajině, srůstání se sousedními sídly, negativní dominanta (uprchlické
zařízení) (P10)
! zastavitelné plochy jsou vymezeny i na hodnotných přírodních biotopech, např. Z1/1 a Z34
(SO03)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Komorní Lhotka v severní části obce. Neaktivní sesuvná území v zastavěném, zastavitelném
území i mimo ně, dle dotazníku bez problémů.
+ bez pozitiv
! zdrojová oblast povodí kritických bodů ohrožující zástavby okolních obcí (OU07)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! poddolované území nevýznamně zasahující do zastavitelných ploch (SZL03)
! malý aktivní sesuv mimo zástavbu (UO05)
7. Kvalita životního prostředí
+ v obci nebyly překročeny imisní limity PM10 s 24hodinovým průměrem (oproti UAP 2016)
+ v obci oproti datům UAP 2016 nebyly překročeny průměrné roční imisní koncentrace PM2,5
+ v obci se nevyskytují SEZ/brownfieldy, černé skládky a není problém se zápachem
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy a emisemi z průmyslových zdrojů
mimo území obce (převážně z Třinecka a z Polska) (ZH08) (ZH09)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ většina zatravněna, zbytek nevýznamné či jeden blok střední erozní ohrožení
+ některé bloky TTP v režimu ekologického hospodaření
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný přírůstek zemědělské půdy
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+ lesnatost je středně vysoká (43,3 %), pokles o 0,1 %, výměra lesa 0,5 ha oproti roku 2016
! lokálně silné potenciální ohrožení půdy větrnou erozí na severu (OU03)
9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
! nedostatečná dostupnost dětských hřišť dle standardů dostupnosti (P20)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 75 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikována převážná část obce (hlavně centrum obce), mimo odlehlé zastavěné oblasti
a rozptýlené zástavby na pasekách uvnitř CHKO
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou (ZD04)
! neexistence kanalizace, 100 % obyvatel řeší odpadní vody v septicích a žumpách (ZH01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ příznivé přírodní podmínky pro cestovní ruch a rekreaci, vysoká turistická atraktivita, nízké
turistické a rekreační zatížení území
+ V obci se nachází 2 kulturní památky.
! bez negativ a problémů
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Žabeň
Katastrální území: Žabeň
Územní plán: Územní plán Žabeň - nabytí účinnosti - 25.1.2020.
Pozemkové úpravy: Nejsou.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ do severovýchodní části území zasahuje EVL Řeka Ostravice
+ niva řeky Ostravice je vymezena jako RBC U Žabně
+ na území obce se nacházejí segmenty hodnotných přírodních biotopů – niva řeky Ostravice
a Olešné
! silně fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území jak zástavbou – rozpínání
do volné krajiny, srůstání se sousedními sídly, tak dopravou – železnice Paskov – Ostrava (P10,
P12)
6. Vodní režim a horninové prostředí
DP Staříč a Sviadnov pokrývají většinu území, území je dotčené těžbou s možnými nahodilými
výstupy metanu. Poddolované plochy i mimo zastavěné a zastavitelné území.
+ vymezené záplavové území – bez ohrožení zástavby
! stanoven kritický bod – lokální ohrožení zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod (OU07)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! část zástavby na poddolovaném území (UO02), dle dotazníku občasné problémy
! poddolované území zasahující do zastavitelných ploch (SZL03)
7. Kvalita životního prostředí
+ bez pozitiv
! překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí (ZH06)
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností a emisemi
z průmyslové výroby v obci (ZH08) (ZH07)
! problémy se zápachem z průmyslové zóny (ZH07)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: statek (ZU01)
! staré zátěže území a kontaminované plochy (ČEZ a.s. Distribuce Lískovec, DTS 6748 Žabeň-JZD)
(ZH04)
! problém s hlukem z dopravy/z výroby/jiný zdroj (ZH08)
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ bez erozního ohrožení
! velmi nízká lesnatost (4,8 %) (P02)
! mírný úbytek zemědělské půdy mezi roky 2009-2019 (UO08)
! střední potenciální ohrožení půdy větrnou erozí (OU03)
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá až velmi dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnoceno mateřské a základní školství, nabídka kulturních akcí, společenský
a spolkový život, dětská hřiště, sportoviště
! chybějící zdravotnická zařízení, nedostupná zdravotní péče (P18)
! chybějící sociální zařízení a nedostatečná podpora sociálně potřebných (P19)
! chybějící kulturní zařízení (P21)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 90 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikována většina obce
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 20 % obyvatel řeší odpadní vody v septicích nebo žumpách (ZH01)
! problém s hlukem z dopravy (ZH08)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost, vysoká daňová výtěžnost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! nízká turistická atraktivita (P19)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)
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Žermanice
Katastrální území: Žermanice
Územní plán: Územní plán Žermanice – nabytí účinnosti - 1.3.2012, Schválení zprávy o uplatňování
územního plánu - 29.8.2016, změna č. 1- nabytí účinnosti - 17.4.2020.
Pozemkové úpravy: KoPÚ Žermanice - zahájení - 31.12.2021, neukončená.
1. Širší územní vztahy
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
2. Prostorové a funkční uspořádání území
+ bez pozitiv
! bez negativ a problémů
3. Struktura osídlení
Téma je zpracováno za celé území SO ORP v rámci Podkladů pro RURÚ a RURÚ.
4. Sociodemografické podmínky a bydlení
+ pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém vývoji
+ nízký index stáří
! negativně hodnocený průměrný roční počet dok. bytů na 1000 obyv. v letech 2015 – 2019
(ZU12)
5. Příroda a krajina
+ na území obce se nachází PP a EVL Žermanický lom
+ u Žermanického lomu je registrovaný významný krajinný prvek Hrušeň obecná
+ na území obce se nachází segmenty hodnotných přírodních biotopů, především v údolích
vodních toků
+ do severní části obce zasahuje RBC Pod Žermanickou přehradou
+ zajímavá vyhlídková místa a pohledy
! fragmentovaná krajina a snížená migrační prostupnost území zástavbou – zástavba ve volné
krajině, srůstání se sousedními sídly (P10)
6. Vodní režim a horninové prostředí
Dle dotazníku sesuvná území v obci, bez problémů.
+ bez pozitiv
! zastavitelné plochy na ložiscích nerostů (SZL02)
! jeden aktivní sesuv mimo zástavbu (UO05)
! zastavitelné plochy okrajově v záplavovém území Q100 (SZL04)
7. Kvalita životního prostředí
+ bez pozitiv
! obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem silniční dopravy, vytápěním domácností a emisemi
z průmyslových zdrojů mimo území obce (Třinecké železárny a Liberty Ostrava) (ZH08, ZH09)
! problémy se zápachem z hutního podniku Liberty Ostrava (ZH07)
! staré ekologické zátěže a brownfieldy na území obce: staré stodoly v centru obce (ZU01)
! hluk z dopravy/z výroby/jiný zdroj
8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
+ část erozně ohrožené orné půdy zatravněna
+ převážně střední a menší bloky
+ mezi roky 2009 a 2019 nevýznamný úbytek zemědělské půdy
+ nedochází k záborům PUPFL, neklesá lesnatost obce, naopak vzrostla o 0,2 %, plocha lesa
vzrostla 0,4 ha
! nízká lesnatost (10,3 %) (P02)
! většina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných zemědělských půdách (SZL01)
! střední erozní ohrožení na východě, až silné erozní ohrožení plošným smyvem na jihozápadě
(OU04), dle dotazníku dochází k zanášení propustků, které jsou ve špatném technickém stavu,
na parcelách č. 537, 566 a 546/1
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
+ dobrá dostupnost zařízení občanské vybavenosti dle standardů dostupnosti
+ pozitivně hodnocena nabídka kulturních akcí, společenský a spolkový život
! chybějící mateřská škola (P17)
! chybějící praktický a zubní lékař (P18)
! chybějící sociální byty a domov pro důchodce
! chybějící sociální zázemí současného hřiště (P20)
! chybějící kulturní dům, venkovní kryté posezení pro kulturní a sportovní akce
! chybějící veřejná prostranství a parky v centru obce
! nedostatečné školství a nedostupná zdravotní péče (P17) (P18)
10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
+ 90 % obyvatel napojeno na vodovodní řád obce
+ plynofikováno 50 % obce, bez dalšího požadavku na rozšíření
+ velmi dobrá obslužnost veřejnou hromadnou dopravou
! 50 % obyvatel řeší odpadní vody v septicích a žumpách (ZH01)
11. Ekonomické a hospodářské podmínky
+ nízká nezaměstnanost
! bez negativ a problémů
12. Rekreace a cestovní ruch
+ bez pozitiv
! vysoké turistické a rekreační zatížení území (P14)
13. Bezpečnost a ochrana obyvatel
+ bez pozitiv
! chybějící stanice SDH (P07)
! chybějící plocha pro jímání vody k hašení požárů (P08)
! chybějící úkryt civilní ochrany (P16)

