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1. Obsah a cíle zadání územního plánu 

 

O pořízení nového územního plánu správního území města Chropyně rozhodlo 

dne svým usnesením 6. zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2007. Rada města toto 

usnesení schválila 4. 3. 2009. Zadání pro zpracování Územního plánu Chropyně 

obsahuje tyto požadavky: 

- navrhnout možný urbanistický rozvoj obce na další období, a to zejména 
s ohledem na bydlení,  

- při návrhu nových ploch respektovat vyhlášené záplavové území a 
navrhnout protipovodňová opatření, 

- posoudit další možnosti rozvoje, a to jednak ve stávajících plochách bez 
nároků na další inženýrské sítě a dále pak v rozvojových plochách, 

- prověřit vhodnost a případně navrhnout plochy zeleně, 

- posoudit a případně navrhnout plochy těžby nerostů, 

- pro rozvoj podnikatelských aktivit posoudit stávající plochy výroby a 
skladování a plochy občanského vybavení a případně navrhnout nové 
rozvojové plochy,  

- komunikace III. a IV. tř. v zastavěném území a zastavitelných plochách 
zahrnout do ploch veřejných prostranství,  

- posoudit a případně navrhnout další plochy s rozdílným způsobem využití 
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb.,  

- prověřit možnost změny funkčního využití parcely č. 1577/5 a navazujícího 
území, 

- zabezpečit ochranu zemědělského a lesního půdního fondu dle platných 
předpisů, 

- v návaznosti na generel místního územního systému ekologické stability 
podrobněji řešit lokální systémy ÚSES a jejich vazbu na nadřazené systémy, 
dodržet stanovené trasy, minimální plochy biocenter a šířky biokoridorů, 

- při návrhu respektovat stávající místní památky. 
 

Cílem návrhu územního plánu je udržet nebo spíše nastartovat optimální 

proporcionální rozvoj Chropyně a místní části Plešovce jako souvislých 

urbanizovaných celků při zachování jejich základní struktury ploch, s ohledem na 

významně limitující faktor ochrany přírody Chropyňského luhu.   

Z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj se jako stěžejní problematika 

nového ÚP jeví posílení sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje 

prostřednictvím umožnění  nových podnikatelských aktivit na nových rozvojových 

plochách průmyslové a drobné výroby v kontextu s návrhem urbanistického rozvoje 
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obce na další období v oblasti bydlení. Z hlediska vlivů na životní prostředí 

dominuje problematika střetů bydlení a infrastruktury s evropsky významnou 

lokalitou Morava – Chropyňský luh a dalšími chráněnými částmi přírody a záboru 

zemědělské půdy. 

Pro svou rozlehlost a nevyjasněnost zabezpečení dopravní a technickou 

infrastrukturou je využití některých ploch navrženo k ověření územní studií. Jde o 

tyto plochy: 

- BH 4 navrženou pro hromadné bydlení v prostoru mezi Komenského ulicí a 

Zámeckým rybníkem 

- SO.2 6 navrženou pro smíšené využití městské v areálu současného 

zemědělského podniku mezi ulicemi Komenského a Drahy (pouze ve 

variantě „B“) 

- SO.2 12 navrženou pro smíšené využití městské v blízkosti nádraží 

- BI 14 navrženou pro individuální bydlení v ploše mezi současnou 

zástavbou, sportovním areálem, průmyslovým podnikem Fatra a.s., 

železniční vlečkou k průmyslovému podniku a plochami navrženými pro 

smíšené využití městské u nádraží 

- OV 32 navrženou pro objekty veřejné vybavenosti v místě bývalých lázní 

 

Plochy pro výrobu 

 

Plochy výroby jsou většinou situovány při východním okraji Chropyně a navazují 

na industriální zónu a zónu drobné výroby. Jedná se především o rozlehlou plochu 

pro průmyslovou výrobu a sklady VP 11 na ploše 14,763 ha. Na ni navazuje plocha 

VD 10 pro drobnou výrobu a výrobní služby s rozlohou 3,386 ha. Další plocha 

stejného určení VD 8 je oddělena již existujícím areálem drobné výroby, je však 

s ostatními plochami komunikačně propojena. Má rozlohu 4,755 ha. Ve variantě „A“ 

je v Chropyni vymezena ještě menší plocha VD 6 na rozloze  0,6 ha mezi existujícími 

areály zemědělské výroby průmyslové výroby v blízkosti Zámeckého rybníka. 

Varianta „B“ řeší tento prostor zrušením areálu zemědělské výroby ve prospěch 

smíšeného městského využití (plocha 1,921 ha). Menší plocha pro průmyslovou 

výrobu a skladování označená VP 22 navazuje na plochu zemědělské výroby při 

jižním okraji Plešovce. Její rozloha je 1,2 ha.  

Výrobní plochy se z hlediska vyhodnocení udržitelného rozvoje a ovlivnění 

životního prostředí jeví jako zásadní objekty pozornosti; je pravděpodobné, že 

naplnění jejich navrhované funkce vyvolá potřebu posouzení vlivů konkrétních 

záměrů na životní prostředí podle §§ 3, 4 a souvisejících, zákona č. 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Potřebná infrastruktura bude v případě 

navržena územní studií navazující na posuzovaný územní plán.     
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Plochy pro bydlení a služby, veřejná prostranství 

 

Dalším zásadním okruhem navrhovaného využití území jsou plochy pro smíšené 

obytné zóny nebo pro individuální bydlení. Jejich hlavní část  je umístěna mezi 

stávající obytnou zástavbou, sportovním areálem a průmyslovým komplexem 

s železniční vlečkou a propojuje současnou zástavbu s plochou navrženou pro rozvoj 

průmyslové výroby. Je rozdělena do velké plochy BI 14 pro individuální bydlení o 

rozloze 17,946 ha, na níž se předpokládá výstavba cca 200 rodinných domů a dvě 

sousedící menší plochy SO.2 12 a 13 pro smíšené městské využití o rozloze 4,568 ha a 

0,940 ha. Další menší plochy pro individuální bydlení jsou rozptýleny po okrajích 

obce. Dvě z nich, BI 1 a BI 2, oddělené přístupovou komunikací P* 3 se nacházejí na 

ostrově mezi rameny Malé Bečvy západně od Zámeckého rybníka. Jejich rozloha je 

0,819 resp. 1,307 ha a předpokládá se zde výstavba cca 12, resp. 13 RD. Další plocha 

BI 5 je situována u jižního okraje Chropyně mezi současnou obytnou zástavbou, 

zahrádkářskou kolonií a ČOV na rozloze 0,349 ha, pro cca 3 RD. Další plochy pro 

individuální bydlení jsou situovány u jihovýchodního okraje města v návaznosti na 

současnou zástavbu. Plocha BI 33 má rozlohu 3,293 ha a měla vysloužit pro výstavbu 

cca 28 RD. Od smíšené městské zástavby by byla oddělena přístupovou komunikací 

– veřejným prostranstvím P* 34. U další plochy je odlišné číslování ve variantě „A“ – 

BI 77 a „B“ – 85. Rozloha je ale stejná, 1,076 ha pro cca 10 RD. Od sousední oblasti 

s individuální bytovou výstavbou je oddělena plochou P* 78 ve variantě „A“ a P* 86 

ve variantě „B“. Pro hromadnou bytovou výstavbu je navržena plocha BH 4 severně 

od Zámeckého rybníka na ploše 0,623 ha. Předpokládá se zde výstavba cca 18 

bytových jednotek.  

Varianta „B“ je bohatší o dvě další plochy pro smíšené městské využití SO.2 81 a 

SO.2 82 u nezastavěné části západně od ulice „U Hejtmana“, ve směru k rybníku 

Hejtman, na ploše 0,628 resp. 0,328 ha.   

Obdobný vliv jako u oblastí se smíšeným využitím na životní prostředí lze 

předpokládat u plochy občanské vybavenosti OV 32, umístěné na místě bývalých 

lázní vedle výše uvedených ploch SO.2 81 a 82. U obou variant se liší plochou – ve 

variantě „A“ je to 1,858 ha, plocha zasahuje až k toku Svodnice, ve variantě „B“ 1,175 

ha, mezi plochu OV 32 a Svodnici je vložena plocha veřejného prostranství 

s převahou nezpevněných ploch PZ 80. 

V Plešovci je vyčleněna pouze jedna plocha pro individuální bydlení – BI 17 o 

rozloze 0,152 ha pro 1 RD. Upřednostňovány jsou zde plochy smíšeného využití 

vesnického. Dvě menší plochy SO.3 16 a SO.3 35 navazují na intravilán Plešovce 

v jeho severní části u silnice do Chropyně. Mají rozlohu 0,377 resp. 0,302 ha, oba pro 
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dva objekty bydlení a služeb. Třetí (u zemědělského podniku) SO.3 19 má rozlohu 

0,328 ha, předpokládá se výstavba 1 objektu bydlení a služeb. 

 

Plochy infrastruktury, rekreace a sportu 

 

Dva uvedené základní okruhy řešené problematiky z oblasti ekonomického a 

sociálního pilíře udržitelného rozvoje jsou doplněny jednak plochami připravenými 

pro rozvoj infrastruktury, jednak pro rekreaci a sport.  

Problematika infrastruktury je komplikována poměrně rozsáhlými požadavky na 

rozvoj nadmístních struktur – celostátní železniční trati, plynovodu, vedení velmi 

vysokého napětí, územní rezervy pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe, které jsou 

převzaty z nadřazených podkladů. Řešení křížení železniční trati a silnice Kroměříž – 

Přerov se v obou variantách liší. Na místní úrovni se jedná o komunikace zajišťující 

dopravní obslužnost nových ploch pro bydlení (vedená jako veřejná prostranství) a 

pro silniční spojku mezi prostorem nádraží a silnicí 435 kolem nově vymezených 

území pro průmyslovou výrobu a drobnou výrobu. Pro klidovou dopravu je určena 

plocha pro rozšíření areálu garáží DS 15 o rozlohu 0,199 ha u severního okraje města, 

oddělené železniční tratí od bývalé skládky. Ve variantě „B“ se v návaznosti na 

parkoviště navrhuje okružní komunikace kolem obytné zóny na nezastavěné ploše 

ve směru ke Svodnici. K dopravní infrastruktuře jsou řazeny rovněž navrhované 

cyklostezky kolem silnice 436, vedoucí do centra Chropyně (DS 52 a DS 53), kolem 

silnice 436 od Kroměříže a silnice z Chropyně k Záříčí, lze je však řadit i mezi 

projekty pro podporu rekreace a sportu. 

Důležitou složkou technického zabezpečení obytných a výrobních částí města a 

Plešovce jsou protipovodňové hráze. Jejich rozmístění je připraveno variantně. Ve 

variantě „A“ je navrženo 19 úseků ochranných protipovodňových valů, ve variantě 

„B“ 23 úseků.  

Rekreaci a sportu jsou věnovány návrhové plochy pro zahrádkářské osady jako 

prostory individuální rekreace a jedna plocha pro tělovýchovu a sport. Dvě plochy 

pro zahrádky jsou situovány v Plešovci (RZ 20 a 21) jsou odděleny plochou již 

existujících zahrad. Rovněž plocha pro sportovní využití OS 18 se nachází v Plešovci 

vedle zemědělského závodu. V Chropyni je navržena jediná zahrádkářská osada RZ 

9 u ČOV na jižním okraji města. 
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Přírodní plochy, krajinná zeleň, veřejná prostranství s převahou nezpevněných 

ploch 

 

Posílení environmentálního pilíře udržitelného rozvoje jsou určeny návrhy na 

využití ploch veřejného prostranství s převahou nezpevněných ploch (PZ) pro 

v intravilánu a přírodní plochy nebo krajinnou zeleň v extravilánu.  

Rozsáhlé, na sebe navazující plochy pro veřejná prostranství s převahou 

nezpevněných ploch PZ 28-31 jsou navrženy u západního okraje města mezi 

zástavbou, Svodnicí a železniční tratí a rybníkem Hejtman a železniční tratí, částečně 

na území EVL Morava – Chropyňský luh, kde mají nahradit zemědělské pozemky 

s trvalým travním porostem. Jejich celková plocha se u předložených variant liší 

v důsledku návrhů na plochy SO.2 81 a 82 a DS 24 ve variantě „B“ a rozdílu v rozloze 

plochy OV 32 v obou variantách. Ve variantě „A“ je to celkem 16,832 ha, ve variantě 

„B“ 15,870 ha. Parková úprava se očekává v případě plochy PZ 39 v sousedství 

hřbitova. Varianta „B“ přináší další dvě plochy veřejného prostranství s převahou 

nezpevněných ploch PZ 79, oddělující nově navrženou komunikaci DS 24 kolem 

hustě obydlené plochy od obytných staveb a plochu kolem živé komunikace od 

Kroměříže a Hulína (Komenského ulice) PZ 78, oddělující částečně již existující 

zástavbu od ulice.  

  Přírodní plochy se vesměs kryjí s plochami nadregionálního biocentra územního 

systému ekologické stability. Jako krajinná zeleň jsou v návrhu ÚP označeny lokální 

biokoridory ÚSES. 

 

Zemědělská plocha 

 

Výjimečný případem je návrh převedení pozemků vedených v pozemkovém 

katastru jako ostatní plocha mezi plochy zemědělské výroby. Jedná se o pozemky 

rozlohy 1,842 ha s půdou ve IV. třídě ochrany východně od Včelína při severním 

okraji katastrálního území Chropyně. 
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2. Zhodnocení vztahu územního plánu k cílům ochrany 

životního prostředí a koncepcím územního rozvoje 

 

2.1. Rozsah navrhovaného územního plánu ve vztahu ke koncepcím a 

územně plánovacím dokumentacím vyššího stupně 

 

Navrhovaný územní plán se tématicky soustřeďuje na dva hlavní okruhy 

problematiky s vazbou na udržitelnost rozvoje města a blízkého regionu. To 

jednoznačně odpovídá první z priorit územního plánování, stanovených Zásadami 

územního rozvoje Zlínského kraje, cit. (tučně zvýrazněny pasáže s vazbou na ÚP 

Chropyně: 

Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území 
Zlínského kraje. Vytvářet na celém území kraje vhodné územní podmínky pro 
dosažení vyvážného vztahu mezi nároky na zajištění příznivého životního 
prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti 
obyvatel kraje. Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření 
krajských oborových koncepcí a strategií, při rozhodování o změnách ve využití 
území a při územně plánovací činnosti obcí. 

Požadavek prvního bodu priorit je ve vztahu k ÚP Chropyně zvýrazněn ve třetím 

bodu priorit ZÚR, cit.:  

Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje 
nových hospodářských činností v území regionů se soustředěnou podporou státu 
podle aktuální Strategie regionálního rozvoje ČR, za něž jsou na území kraje 
vyhlášeny územní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) Kroměříž, Rožnov 
pod Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových 
hospodářských aktivit v těchto územích s rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich 
zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou. 

 

Uvedené prioritě územního rozvoje odpovídá navržený stav umožnění rozvoje 

hospodářských aktivit se souběžným zajištěním nových ploch pro bydlení a částečně 

též pro individuální rekreaci. Požadavky na sportovně rekreační vyžití obyvatel jsou 

kryty dostatečně s rezervou možného rozvoje ve stávajících plochách. Děje se tak 

způsobem, odpovídajícím dalšímu dílčímu požadavku uvedenému mezi prioritami 

ZÚR, cit.: 

 zachování a citlivé doplnění tradičního vnějšího i vnitřního výrazu sídel, s cílem 
nenarušovat historicky cenné městské i venkovské urbanistické struktury a 
architektonické dominanty nevhodnou zástavbou, vyloučit nekoncepční formy 
využívání zastavitelného území a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny; 
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Zadání ÚP ale nepožadovalo zapracování „rozvoje cyklistické dopravy pro 

každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních systémů 

kraje, včetně potřeby segregace cyklistické dopravy a její převádění do samostatných 

stezek, s využitím vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem 

motorové dopravy“. S rozvojem cyklostezek a cykloturistiky, předjímaným také 

Generelem dopravy Zlínského kraje v kapitolách VI. Cykloturistika a VII. Komunikace 

pro pěší a cyklistickou dopravu ÚP nepočítá. 

Zaměření ÚP na udržitelný rozvoj s akcentem na rozvoj hospodářský a sociální 

odpovídá rovněž koncepci Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020, která 

požadavky čtyř hlavních pilířů Strategie na konkurenceschopnost ekonomiky, 

úspěšnost společnosti, rozvoje venkova a atraktivity regionu navrhuje konkrétně 

rozvíjet a podpořit podle řady bodů, z nichž je možno pro ÚP Chropyně aplikovat 

zejména následující:  

 kvalitu podnikatelského prostředí a silnou základnu malých a středních podniků 

 trend klesající nezaměstnanosti a snižování rozsahu nezaměstnanosti strukturální 

 posilování diverzifikace ekonomických činností na venkově 

 překonání stále výrazné ekonomické podrozvinutosti regionu vůči celostátnímu i 
evropskému průměru 
 

Návrh ÚP Chropyně respektuje požadavky vyplývající ze ZÚR Zlínského kraje na 

ponechání prostoru pro rozvoj infrastruktury nadmístního významu a na ochranu 

přírody  a krajiny. Protipovodňová opatření, jmenovitě plocha č. 13 pro 

protipovodňovou hráz vymezená ve strategickém měřítku ale v jednom případě 

kolidují s novými návrhy na využití ploch. Drobnou prostorovou diskrepanci ale bude 

nepochybně možno řešit v rámci projektové přípravy realizace protipovodňových 

opatření. 

  

2.2. Vztah územní ochrany životního prostředí k novému územnímu 

plánu 

 

2.2.1. Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni 

 

Ochrana přírody a krajiny 

 

Území kolem západní hranice správního území Chropyně zaujímá rozsáhlá 

evropsky významná lokalita Morava – Chropyňský luh (kód CZ0714085) o celkové 
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ploše cca 3205 ha. Zahrnuje aluviální louky a lesy, mokřady a tůně, štěrkovny 

severně od silnice Kojetín - Chropyně s navazujícím lužním lesem a lučními 

enklávami nacházející se mezi Kojetínem, Chropyní, Tovačovem a Kroměříží. Na 

severu je území zakončeno menším lužním lesem mezi obcemi Troubky a Tovačov, 

cca 8 km západně od Přerova.   

Lužní lesy jsou velmi hodnotné po stránce dendrologické, vyskytují se zde 

zbytkové populace topolu černého (Populus nigra), jilmu vazu (Ulmus laevis) a jasanu 

úzkolistého (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis). 

Před regulací toků a rozsáhlými melioračními úpravami, které vedly k celkovému 

narušení vodního režimu krajiny, na lokalitě jednoznačně dominovala vlhčí 

společenstva. Aktuální lesní porosty byly vesměs vysazeny uměle, avšak velká část 

starších porostů byla vhodnými pěstebními zásahy nasměrována k přírodě blízkému 

stavu. Tyto porosty jsou výrazně různověké, velmi dobře je vyvinuta patrovitost. 

Zásadní negativní vliv na celou lokalitu má z hlediska ochrany přírody regulace 

většiny vodních toků, odvodnění a celkové narušení vodního režimu, mající za 

následek absenci přirozených pravidelných povodní a pokles hladiny podzemní 

vody. Tyto faktory klíčově ovlivňují zhoršený stav lužních lesů a zejména aluviálních 

luk. 

 

Obrázek 1: Vymezení evropsky významné lokality Morava - Chropyňský luh 

v oblasti  (hranici tvoří zelená linie.) 
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Podrobnější popis a hodnocení území a bioty EVL Morava – Chropyňský luh je 

obsaženo v Posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

dle § 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zpracované 

autorizovanou osobou Mgr. S. Mudrou, jež bude rovněž předloženo při 

schvalovacím procesu Územního plánu Chropyně.  

 

Ochrana klimatu 

  

Ve stadiu územního plánování není možno posoudit možný rozsah vypouštění 

CO2 nebo jiných „skleníkových“ plynů v důsledku činnosti průmyslových podniků, 

jež budou zřízeny v územích pro ně vymezených a jeho podíl na globálním 

oteplování, jemuž mají bránit opatření přijatá na úrovni EU.  

 

2.2.2. Ochrana životního prostředí na vnitrostátní úrovni 

 

Ochrana ovzduší 

Zákon o ochraně ovzduší tuto problematiku řeší v § 7, pojednávajícím o zvláštní 

ochraně ovzduší. V odstavci 1 zavádí pojem „oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší“ 

(OZKO) jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota 

imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Podle Nařízení vlády č. 

60/2004 Sb. nejsou katastry Chropyně a Plešovec v rámci zóny Zlínského kraje mezi 

oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší. Území Stavebního úřadu Chropyně není  

podle sdělení odboru ochrany ovzduší o hodnocení kvality ovzduší – vymezení 

OZKO na základě dat za rok 2008 – řazeno mezi území kde došlo k překročení 

hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.   

Jednou ze základních zásad směrnice 96-62-EC je, aby již jednou dosažená 

vyhovující kvalita ovzduší byla nadále dodržována. Rozsáhlá navržená plocha pro 

průmyslovou výrobu i menší plochy pro drobnou výrobu přinášejí riziko umístění 

provozů produkujících škodlivé polutanty. Omezit nebo eliminovat toto riziko bude 

možno výběrem investičních záměrů a na základě posouzení projektů v rámci EIA.  

 

Ochrana vod 

 

Povrchové vody 

Z hlediska ochrany vod jsou katastrální území Chropyně i Plešovec řazeny mezi 

tzv. zranitelné oblasti ve smyslu nařízení vlády č. 103/2003 Sb.. Z toho plynou 

povinnosti, které je nutno dodržovat při používání a skladování hnojiv, střídání 

plodin a provádění protierozních opatření. Hlavní tok odvodňující dotčená povodí –
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Morava – je ve smyslu Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod 

vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a 

o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod řazen mezi kaprové vody, stejně 

jako Malá Bečva,  Svodnice a Moštěnka. Malá Bečva a Moštěnka jsou významnými 

toky podle vyhl. č. 470/2001 Sb. Tyto dva toky se stékají jižně od Plešovce a společně 

ústí zleva do Moravy. 

 

Obrázek 2: Výřez z vodohospodářských map 1:50 000 25-13 Přerov a 25-31 Kroměříž 
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Konkrétní ochranu povrchových vod, jejichž znečištění by mohlo vzniknout 

v důsledku naplnění záměrů umožněných navrženým územním plánem zajistí 

městská kanalizace, svádějící odpadní vody do čističky u jižního okraje města. 

Z výřezu Základní vodohospodářské mapy 1:50 000, prezentovaného jako obr. 2, 

je zřejmé, že dominantním útvarem povrchových vod jsou umělé toky - náhon Malá 

Bečva a Svodnice, které si ale částečně zachovávají přirozený charakter koryta. 

Z hlediska obce jsou hlavními objekty povrchové vody Chropyňský (Zámecký) 

rybník a rybník Hejtman a jezero po těžbě štěrkopísku jižně od Záříčí. Ostatní toky 

ve správním území Chropyně i v širší oblasti jsou rovněž částečně nebo zcela 

antropogenního původu – toky jsou vedeny uměle vytvořenými nebo alespoň 

zpevněnými koryty, vodní plochy jsou pozůstatkem po těžbě štěrkopísků.   

 

Podzemní vody 

 

Z hydrogeologického hlediska náleží popisované území v základní vrstvě k 

hydrogeologickému rajonu č. 2220  Hornomoravský úval (v základní vrstvě 

rajonizace).  

Celé správní území obce leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, vyhlášeném Nařízením vlády č.85/1981 Sb.. To 

přináší  pro území řadu omezení, uvedených v §§ 2 a 3, cit.: 

§ 2  

(1) V chráněných vodohospodářských oblastech se zakazuje:  
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků v jednotlivých případech o více než 25 ha; v jednotlivé 
chráněné vodohospodářské oblasti smí být celkově rozsah lesních pozemků snížen nejvýše o 500 ha 
proti stavu ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení,  
b) odvodňovat u lesních pozemků více než 250 ha souvislé plochy, 
c) odvodňovat u zemědělských pozemků více než 50 ha souvislé plochy, pokud se neprokáže na 
základě hydrogeologického zhodnocení, že odvodnění neohrozí oběh podzemních vod, 
d) těžit rašelinu v množství přesahujícím 500 tisíc m3 v jedné lokalitě, pokud se neprokáže na základě 
hydrogeologického zhodnocení, že těžba rašeliny neohrozí oběh podzemních vod; zákaz se 
nevztahuje na těžbu rašeliny z přírodních léčivých zdrojů,[1]  
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí 
souvislé hladiny podzemních vod; zákaz se nevztahuje na těžbu  
1. štěrků, písků a štěrkopísků, budou-li časový postup a technologie těžby přizpůsobeny možnostem 
následného vodohospodářského využití prostoru ložiska, 
2. v kamenolomech, v nichž je nutno přejít k polojámové nebo jámové těžbě a nedojde-li k většímu 
plošnému odkrytí než 10 ha, 
3. všech druhů uhlí,[2] nedojde-li k narušení důležitých funkcí území z hlediska ochrany životního 
prostředí,  
4. ostatních vyhrazených nerostů,[2] nedojde-li k většímu plošnému odkrytí než 10 ha, 
f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, u nichž není zajištěno zneškodňování odpadů v souladu s 
předpisy na ochranu jakosti vod,[3]  
g) ukládat radioaktivní odpady z výroby nebo regenerace palivových článků pro jaderné elektrárny a 
radioaktivní odpady z jaderných elektráren, 

http://benesov.n.pl.sweb.cz/stranky/CHOPAV_SK.htm#[1]#[1]
http://benesov.n.pl.sweb.cz/stranky/CHOPAV_SK.htm#[2]#[2]
http://benesov.n.pl.sweb.cz/stranky/CHOPAV_SK.htm#[2]#[2]
http://benesov.n.pl.sweb.cz/stranky/CHOPAV_SK.htm#[3]#[3]
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h) provádět geologické a hydrogeologické průzkumné práce, pokud jednotlivé průzkumné objekty 
nebudou následně vodohospodářsky využity nebo nebudou následně upraveny tak, aby nedocházelo 
k ohrožení oběhu podzemních vod, 
i) provádět výstavbu: 
   1. zařízení pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu nad 5000 kusů, 
   2. závodů na zpracování ropy a dále závodů chemické výroby, využívajících ropu nebo ropné látky 
jako surovinu, 
   3. skladů ropných látek o objemu jednotlivých nádrží nad 1000 m3, 
   4. dálkových potrubí pro přepravu ropných látek včetně příslušenství, pokud nebudou opatřena 
proti úniku ropných látek do povrchových a podzemních vod nebo pokud nebude vybudován 
kontrolní systém pro zajišťování jejich niku, 
   5. provozních skladů látek, které nejsou odpadními vodami a které mohou ohrozit jakost nebo 
zdravotní nezávadnost povrchových nebo podzemních vod,[4] s kapacitou přesahující potřebu 
provozu závodu, 
   6. tepelných elektráren na tuhá paliva s výkonem nad 200 MW.  

(2) Zákazy podle odstavce 1 se v chráněných vodohospodářských oblastech nevztahují na 
a) stavby a zařízení, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy ve 
výstavbě nebo v užívání, 
b) činnosti, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s předpisy 
provozovány, 
c) činnosti uvedené v písm. a), d) a e), souvisí-li s výstavbou vodních nádrží, s úpravami koryt 
vodohospodářsky významných vodních toků a s výstavbou jímacích zařízení pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou, 
d) dobývání ložisek vyhrazených nerostů[5] ve stanovených dobývacích prostorech a na úpravu 
radioaktivních surovin v souvislosti s dobýváním v těchto dobývacích prostorech.  

(3) V mimořádných případech může vláda České socialistické republiky povolit výjimky z ustanovení 
odstavce 1 písm. a), e), f) a i) č. 6.  

§ 3  

V chráněných vodohospodářských oblastech mohou být zřizovány skládky městských a 
průmyslových odpadů pouze na místech, na nichž nemůže dojít k vyluhování obsahu odpadů do 
podzemních nebo povrchových vod, anebo jsou-li na nich provedena technická opatření, která zabrání 
unikání výluhů do podzemních nebo povrchových vod.  

Jižně od silnice železniční trati Kojetín – Přerov je vymezeno pásmo hygienické 

ochrany vodních zdrojů II.b. V něm jsou na správním území Chropyně umístěna 

PHO II.a. jímacích území Plešovec a Břestský les.  

Konkrétní ochranu podzemních vod, jejichž znečištění by mohlo vzniknout 

v důsledku naplnění záměrů umožněných navrženým územním plánem zajistí 

městská kanalizace svádějící odpadní vody do čističky u jižního okraje města. Dle 

zadání ÚP počítá město Chropyně s rekonstrukcí části starých stok a s rozšířením 

jednotné kanalizační sítě s odpojením balastních melioračních vod. Kapacita ČOV je 

dostatečná. Rovněž odkanalizování a čištění odpadních vod v Plešovci je vyřešeno. 

 

 

http://benesov.n.pl.sweb.cz/stranky/CHOPAV_SK.htm#[4]#[4]
http://benesov.n.pl.sweb.cz/stranky/CHOPAV_SK.htm#[5]#[5]
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Ochrana půd 

Obecně jsou zásady ochrany zemědělské půdy dány zákonem č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, kde jsou v části III., §4 formulovány zásady, 

jež je možno respektovat i při funkčním naplnění změny č. 1 ÚP Nová Ves I: 

a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a 

odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, 

b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, 

c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat 

obhospodařování zemědělského půdního fondu, 

d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní 

úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění 

dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace. 

 

Ochrana půd proti erozi je stanovena nařízením vlády č. 103/2003 Sb. (viz výše 

ochrana vod) .  

Je pravidlem, že všechny uvedené požadavky jsou součástí výstupů hodnocení 

vlivů na životní prostředí v projektové fázi investičních záměrů a jsou také 

pravidelně součástí provozních řádů a případně havarijních směrnic. Zásadním 

problémem tak zůstává samotné odnětí půdy ze ZPF, jež je nutno řešit individuálně 

dle projektového záměru s vyhodnocením všech souvislostí s ochranou přírody, 

krajiny a vody. Oporou řešení situací vyžadujících odnětí je pouze Metodický pokyn 

MŽP z roku 1996. Přesně je v §9, odst. 2 specifikováno pouze to, kdy o vynětí půdy 

ze ZPF není třeba žádat. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

K ochraně přírody a krajiny na národní úrovni se postupně rozvíjí několik 

systémů ochrany vycházejících z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

Kategoriemi ochrany jsou chráněná území, územní systém ekologické stability (dále 

též ÚSES), významné krajinné prvky, přírodní parky a památné stromy. Každý 

z uvedených systémů je rozvíjen samostatně a mnohdy dochází k překrývání 

ochrany jednoho fenoménu ochranou vyplývající z více jednotlivých ustanovení 

citovaného zákona včetně mezinárodní soustavy Natura 2000. 

 

Zvláště chráněné oblasti 

Zvláště chráněnou oblastí je národní přírodní památka Chropyňský rybník, 

tvořená Zámeckým rybníkem s ostrůvkem uprostřed a břežními porosty s celkovou 

výměrou 24,0905 ha. Dle kategorizace IUCN jde o řízenou rezervace. Rezervace byla 

zřízena výnosem MK ČSR ze dne 4. 5. 1954, č. 35431/54, je tedy nejstarší rezervací na 
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Kroměřížsku. Rybník s výskytem silně ohrožené kotvice plovoucí (Trapa natans) je 

jednou z nejbohatších lokalit kotvice na Moravě. Je to rovněž významná 

ornitologická lokalita s ochranou hnízdní kolonie racka chechtavého. Před několika 

lety zde vymizel leknín bílý (Nymphaea alba), populace kriticky ohrožené kotvice 

plovoucí vykazuje velmi velké roční fluktuace. V minulých letech velmi početně 

poklesla, ale v roce 2003 zde byla zjištěna relativně stabilní populace (1/5 vodní 

plochy). Prokázán byl botulismus, patrně související s nevhodnou manipulací s 

hladinou rybníka (dlouhodobé zastavení přítoku vody). 

Dalšími blízkými maloplošnými chráněnými územími jsou: 

 Přírodní památka Rameno Moravy u Postoupek, vyhlášená na výměře 1,9 ha 
na území slepého ramene Moravy odděleného při regulaci řeky. 

 Národní přírodní rezervace Zástudánčí, asi 4 km jihovýchodně od Tovačova, 
vyhlášená v roce 1952 na rozloze cca 100 ha. Jde o zachovalý lužní les podél 
neregulovaného toku Moravy s charakteristickou flórou a faunou, který je 
významnou lokalitou migračních zastávek a hnízdění ptáků.  

 Přírodní památka Stonáč, východně od Kroměříže, vyhlášená v roce 1955 na 
území o rozloze cca 4,8 ha. Chráněny jsou zde zbytky původních hanáckých 
tůní s typickými mokřadními společenstvy. (Též EVL Stonáč CZ0723424). 

 

Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3  písmene a)  

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují 

přírodní rovnováhu. Je realizován ve třech hierarchicky uspořádaných úrovních, 

z nichž je do územního plánu implementována nadregionální a lokální úroveň. 

Prvky lokálního ÚSES jsou pro správní území Chropyně kodifikovány dosud 

platným územním plánem. Nově se navrhuje jejich rozšíření a doplnění. 

Prvky nadregionálního významu se na území Chropyně nacházejí na velké 

rozloze, a to část nadregionálního biocentra 3104 Chropyňský luh o celkové rozloze 

1000 ha, který zasahuje severozápadním okraj správního území a k jihu přechází do 

nadregionálního biokoridoru 4142 N, který na východ i se svým ochranným pásmem 

zasahuje až ke Skašticím.   

Do nadregionálního biokoridoru je západně od Plešovce vsazeno lokální 

biocentrum 300181a Malá Bečva bez dalšího propojení na lokální úrovni. Další LBC 

300181 Plešovský les je situováno u soutoku Moštěnky a Malé Bečvy, rovněž jako 

součást NRBK. Navazující lokální biokoridor je veden podél toku Moštěnky 

k soutoku s Moravou, podél jejíhož toku dále sleduje hranice katastru. Proti proudu 

Moštěnky je vymezeno další LBC 300227 Břestský les u soutoku s Kyselovickým 

potokem (částečně se překrývá s PHO jímacího zdroje Břestský les) a ještě jedno LBC 

http://nature.hyperlink.cz/flora/kotvice_plovouci.htm
http://www.ochranaprirody.cz/res/data/013/002310.pdf
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300229 v severním výběžku katastrálního území Břestský les II u Mlýnského náhonu 

vedeného od Kyselovic. Jejich propojení zajišťuje LBK 400219 vedený paralelně 

s lesní cestou. Na SZ je LBC Břestský les II 300230 Lhotsko, ležícím většinou na k.ú. 

Kyselovice, propojeno mimo území Chropyně. K severu potom vede LBK 400221 

podél hranice katastru, tvořené Kyselovickým potokem, k LBC 300231 Černé jezero, 

situovaném v lese východně od železniční vlečky do skladu Správy státních 

hmotných rezerv, ze kterého pokračuje LBK 400222 k severní hranici katastru. 

Posledním skladebným prvkem lokálního ÚSES je v rámci území Chropyně 

izolovaný LBK 400223, vedoucí kolem potoka Troubky, tvořící severní hranici 

katastru.  

 

Významné krajinné prvky  

Významnými krajinnými prvky jsou podle definice uvedené v §3, odst. (1) pod 

písm. b) „…lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.“ nebo  „…jiné 

části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný 

krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní 

plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a 

odkryvy.“ 

Téměř všechny části přírody, odpovídající uvedené definici jsou součástí území 

chráněného vyšším stupněm ochrany, minimálně jako součást ÚSES. Výjimku tvoří 

vodní nádrže po těžbě štěrkopísku u severního okraje k.ú Chropyně při silnici do 

Záříčí. 

 

Přírodní  parky  

Nejbližším přírodním parkem, vyhlášeným pro ochranu krajinného rázu je 

Přírodní park Záhlinické rybníky. Zahrnuje lesní komplex s rybníky a bývalými 

těžebními jezery a lučními porosty mezi Kroměříží a silnicí Hulín - Tlumačov. Území 

je rovněž proslulé jako hnízdiště vodních ptáků a biotop chráněných obojživelníků a 

plazů. 

 

Památné stromy  

Na správním území Chropyně se nacházejí památné stromy tvořící alej platanů u 

jihozápadního okraje hřbitova a solitérní smrk u zahrádkářské kolonie na pravém 

břehu ramene Malé Bečvy, asi 110 m od zámku. Severně od města se nacházejí dvě 

skupiny solitérních lip. 
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Ochrana horninového prostředí a surovinových zdrojů 

 

Širší území je významnou oblastí akumulace a těžby štěrkopísků usazených jako 

říční a terasové sedimenty Moravy a rozšířených v podstatě kolem celého toku. 

Geologicky prozkoumány jsou však jen oblasti skýtající větší naději na nalezení 

ekonomicky využitelného nahromadění štěrků nebo písků bez větší jílovité nebo 

humusovité příměsi, s malým množstvím nadložních sedimentů. Z větší části se 

jedná o nevýhradní ložiska nebo prognózní zdroje. Menší část dostatečně 

prozkoumaných ložisek štěrkopísků byla vyhodnocena jako vhodná pro průmyslové 

využití a získala statut výhradního ložiska vedeného v bilanci zásob nerostných 

surovin ČR a ochranu danou stanovením chráněného ložiskového území. V tom 

případě je možno požádat o stanovení dobývacího prostoru ve smyslu horního 

zákona, což je rozhodnutí o využití území pro těžbu ve smyslu stavebního zákona. 

Ve správním území Chropyně se jedná o CHLÚ Chropyně I č.  700860000, východně 

od Plešovce stanovené pro ochranu ložiska Plešovec, evid. č. B 3 008 600, a o CHLÚ 

Chropyně č. 713300000 pro ochranu ložiska č.  B 3 133000 – Chropyně – Záříčí. Na 

obr. 3 je zachyceno ještě CHLÚ Lobodice č. 740004000 zcela mimo správní území 

Chropyně. 

 

Obrázek 3: Chráněná ložisková území v širším okolí záměru (šedé plochy). 
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Vedle uvedených výhradních ložisek štěrkopísku je prozkoumáno další ložisko 

č. 315530000, které je ponecháno v kategorii ložiska nevyhrazeného nerostu. Nachází 

se severně od železniční trati Kojetín – Přerov a mírně přesahuje severní hranici 

katastru Chropyně u Záříčí. Jeho značná část leží na území EVL Chropyňský luh a 

téměř celé na území nadregionálního biocentra nebo biokoridoru ÚSES. Plocha 

ložiska je rovněž protékána Svodnicí a Troubkou. 

Při územním plánování je třeba zohlednit i přítomnost prognózních zdrojů 

nerostných surovin. Na území Chropyně se nacházejí opět prognózy štěrkopísků: 

nevyhlášený prognózní zdroj č. 94029000, nacházející se částečně v PHO II.a Břestský 

les a na území samotného lesa v nepřímé návaznosti na CHLÚ Chropyně I, rozsáhlá 

plocha nevyhlášeného prognózního zdroje č. 940340000 v nepřímé návaznosti na 

CHLÚ Chropyně a dalšího nevyhlášeného prognózního zdroje č. 940300000, 

východně od města. Vlevo od Malé Bečvy, v prostoru mezi Chropyní a Plešovcem, 

na území EVL Chropyňský luh se nachází plocha dalšího nevyhlášeného 

prognózního zdroje č. 940280000. Všechna území prognózních zdrojů zasahují i 

mimo katastry Chropyně a Plešovce.   

 

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném 

území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla 

uplatněna politika územně plánovací dokumentace 

 

3.1. Stav životního prostředí 

3.1.1. Klimatické poměry 

Klimaticky patří město Chropyně do teplé oblasti T2, která je charakteristická 

dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým až 

mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, 

s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky (Quitt 1971). Bližší charakteristiky teplé 

oblasti T2 udává následující tabulka: 

 

Tab. 1: Klimatické charakteristiky teplé oblasti T2 (Quitt 1971) 

Počet letních dnů 50 – 60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160 – 170 

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu (°C) -2 –  -3 

Průměrná teplota v červenci (°C) 18 – 19 
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Průměrná teplota v dubnu (°C) 8 – 9 

Průměrná teplota v říjnu (°C) 7 – 9 

Průměrný počet mrazových dnů se srážkami 1 mm a více 90 – 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 350 – 400 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Počet dnů jasných 40 – 50 

Počet dnů zamračených 120 – 140 

 
 

Hodnocení se v podstatě shoduje s klimatickou charakteristikou regionu dle 

vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č.546/2002 Sb. stanovující bonitované 

půdně ekologické jednotky, uvedenou v následující tabulce: 

 

Tabulka 2: Klimatická charakteristika regionu dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve 
znění vyhlášky č.546/2002 Sb. 
 

Charakteristika 

regionu 

Suma teplot 

nad 10 
o
C 

Průměrná 

roční 

teplota 
o
C 

Průměrný roční 

úhrn srážek v 

mm 

Pravděpodobnost 

suchých vegetačních 

období v % 

Vláhová 

jistota 

teplý, mírně 

vlhký 

2500 - 2800 (7) 8 - 9 550 - 650 

(700) 

10 - 20 4 - 7 

 

 

Tabulka 3: Dlouhodobé normály vybraných klimatických hodnot za období 1961–1990 a 
stejné hodnoty za roky 2006 - 2009 na meteorologické stanici Olomouc  

(měsíce označeny pořadovým číslem; převzato ze serveru ČHMÚ) 

  

Rok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Rok 

Průměrná teplota vzduchu (°C) 

Ø -2,4 -0,2 3,8 9,1 14,2 17,1 18,6 18,0 14,3 9,1 3,7 -0,4 8,7 

2006 -7,8 -3,2 0,2 10,2 14,4 18,6 23,2 16,9 16,6 10,6 6,2 2,5 9,0 

2007 3,5 3,4 6,2 11,6 16,1 19,7 20,5 20,4 12,9 8,5 2,7 0,1 10,5 

2008 1,7 3,1 4,4 9,9 15,3 19,6 20,2 19,3 14,0 9,8 6,4 2,2 10,5 

2009 -3,4 0,4 4,7 13,9 15,2 17,0 20,2 20,3 16,7 8,6 6,1 0,0 10,0 

Úhrn srážek (mm) 

Ø 27,5 25,5 27,2 37,8 73,3 78,4 76,4 68,8 44,5 40,0 40,4 30,3 570,0 

2006 26,3 35,3 52,1 56,7 74,2 79,1 17,8 91,2 9,7 14,5 34,0 22,2 513,1 

2007 29,1 28,4 36,7 2,6 69,2 48,2 45,6 56,5 68,1 39,9 31,3 19,6 475,2 

2008 25,9 11,1 38,5 44,2 59,9 47,8 75,7 86,1 30,2 16,2 22,9 26,3 484,8 

2009 27,7 50,1 67,9 6,5 44,5 93,6 80,9 37,3 16,6 56,4 41,3 57,6 580,4 
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Trvání slunečního svitu (hod) 

Ø 38,7 65,8 113,4 166,2 215,9 213,9 228,5 216,9 159,2 118,8 46,3 33,2 1616,7 

2006 81,6 75,8 99,8 195,5 218,9 253,1 364,8 155,2 250,4 192,6 53,2 26,4 1967,3 

2007 58,3 53,1 146,1 301,3 254,2 231,3 251,7 244,6 162,7 99,6 50,9 18,6 1872,4 

2008 41,1 96,2 136,0 172,3 219,0 245,4 223,8 240,4 146,2 89,3 49,9 57,6 1717,2 

2009 38,3 34,8 62,8 289,0 222,8 159,9 269,6 278,3 198,2 63,2 60,3 21,9 1699,1 

 

 
 

 

 
 
 
 
Obrázek 4:Rozložení teplotních a srážkových 
oblastí v širším okolí Chropyně 
 

 

3.1.2. Ovzduší 

 

Podle každoročně zveřejňovaných Sdělení ochrany ovzduší MŽP o hodnocení 

kvality ovzduší došlo v posledních letech ke zlepšení kvality na území Stavebního 
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úřadu Chropyně, když v roce 2007 bylo zaznamenáno překročení denního imisního 

limitu suspendovaného prachu frakce PM10 na 49,1 % území a cílového imisního 

limitu benzo(a)pyrenu na 5% území. V roce 2008 překračování limitů ale již zjištěno 

nebylo. Tato tendence ke zlepšování ale nebyla obecná v širším okolí (viz obr. 5). 
 

 

 

 
 

Obrázek 5: Srovnání kvality ovzduší v zóně Zlínský kraj v letech 2007 (vlevo) a 
2008 (vpravo). 
 

Pro charakteristiku kvality a stupeň znečištění ovzduší je možno využít rovněž 

údaje poskytované ČHMÚ na oficiálním portálu ústavu a v tištěných ročenkách 

shrnujících výsledky měření na všech pracovištích zabývajících se sledováním 

výskytu vybraných kontaminantů v ovzduší způsobem, umožňujícím jejich 

porovnání se stanovenými  imisními limity stanovenými Nařízením vlády č. 

597/2006 Sb., v platném znění. Údaje v následujících tabulkách jsou převzaty z 

nejbližší stanice automatického imisního monitoringu, umístěné v Přerově v roce 

2009. Stanice je umístěna v málo zvlněném terénu v lesoparku v intravilánu města. Je 

charakterizována jako městská, pozaďová, s  reprezentativností výsledků měření 

v okrskové měřítku (0,5 – 4 km).  

Tabulka 4: Imisní charakteristiky PM10 v roce 2009, μg/m3, na stanici Přerov 

 
Rok 

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.   
95%  
Kv  

50%  
Kv  

Max.  36 MV  VoL  
50% 
 Kv  

X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  

Datum  
99.9%  

Kv  
98%  
Kv  

Datum Datum VoM  
98%  
Kv  

C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

2008 
199,0 ~ 71,0 24,0 131,6 46,5 32 25,5 33,3 25,2 23,3 36,0 29,5 17,82 365 

30.12. ~ 170,0 93,0 30.12. 24.10. 32 87,2 91 91 91 92 25,6 1,67 1 

2009 
322,0 ~ 76,0 25,0 180,5 55,4 43 25,9 42,8 25,3 26,5 32,2 31,6 22,42 365 

10.01. ~ 223,0 110,0 09.01. 31.10. 43 97,5 90 91 92 92 26,7 1,75 0 

Denní limit 50 µg/m3, možnost překročení 35x za rok; roční limit 40 µg/m3. 
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Tabulka 5: Měsíční imisní charakteristiky PM10 v roce 2009, μg/m3, na stanici 
Přerov 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X 70,3 30,8 26,1 37,4 20,7 17,9 21,9 36,1 31,6 26,1 30,1 40,2 

Max. 180,5 70,8 77,9 66,9 36,3 39,6 40,3 47,5 57,1 61,3 57,8 159,7 

N 31 28 31 30 31 30 31 31 30 30 30 31 

 

Tabulka 6: Imisní charakteristiky NO2 v roce 2009, μg/m3, na stanici Přerov 

Rok  

Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.  19 MV  VoL  
50% 
Kv  

Max.   
95% 
Kv  

50% 
Kv  

X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  

Datum Datum VoM  
98% 
Kv  

Datum   
98% 
Kv  

C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

2008 
93,9 71,7 0 19,1 54,8 ~ 40,0 20,2 28,8 18,1 16,6 25,2 22,1 8,92 364 

20.02. 22.10. 0 55,7 12.02. ~ ~ 44,0 89 91 92 92 20,5 1,49 2 

2009 
100,0 82,3 0 18,7 74,8 ~ 38,3 20,1 28,2 16,0 17,6 26,3 22,0 10,20 365 

16.01. 10.01. 0 57,4 09.01. ~ ~ 53,1 90 91 92 92 20,1 1,52 0 

Hodinový limit je 200 μg/m3, mez tolerance +20 μg/m3 je možno překročit 18x za rok 

Roční limit je 40 μg/m3, mez tolerance +4 μg/m3. 

 

 Tabulka 7: Imisní charakteristiky benzo(a)pyrenu v roce 2009, ng/m3, na stanici 
Přerov (v roce 2008 nebylo měření BaP prováděno) 

Lokalita  

Měsíční hodnoty Roční hodnoty 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Max.  
95% 
Kv  

50% 
Kv  

X  S  N  

Datum  
98% 
Kv  

XG  SG  dv  

Přerov 
Xm  8,6 2,7 2,0 0,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 1,1 1,8 3,3 13,9   1,8 2,67 122 

mc  10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 05.01.   0,6 4,67 0 

Roční imisní limit je 1,0 ng/m3, bez tolerance 

Sumární obsahy oxidů dusíku, jejichž výskyt je sledován a limitován z hlediska 

ochrany ekosystémů nejsou na stanici Přerov sledovány.  

Zkratky použité v tabulkách ČHMÚ č. 4 - 7 

Zkratka  Popis  

AIM automatický imisní monitoring 

4MV, 19MV, 25MV, 

36MV  

4., 19., 25., 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový 

interval  

50%kv  50% kvantil  

90%kv  90% kvantil  

95%kv  95% kvantil  

98%kv  98% kvantil  

99.9%kv  99,9% kvantil  

AIM  automatizovaný imisní monitoring  
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AMS  automatizovaná monitorovací stanice  

C1q, C2q, C3q, C4q  počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí  

dv  doba trvání nejdelšího souvislého výpadku  

LV  limitní hodnota  

MAX.  hodinové, 8hod. nebo denní maximum v roce  

N  počet měření v roce  

S  směrodatná odchylka  

SG  standardní geometrická odchylka  

TE  povolený počet překročení  

VoL  počet překročení limitní hodnoty LV  

VoM  počet překročení meze tolerance LV+MT  

X  roční aritmetický průměr  

X1q, X2q, X3q, X4q  čtvrtletní aritmetický průměr  

XG  roční geometrický průměr  

Xm měsíční průměr 

mc měsíční četnost měření 

3.1.3. Povrchová voda 

Region náleží ke střední části povodí Moravy, která se svými přítoky odvádí 
vodu do Dunaje a dále do Černého moře. Hlavním vodním tokem je tedy řeka 
Morava, protékající za západním okrajem správního území Chropyně. Průměrný 
roční průtok Moravy v Kroměříži činí přibližně 49 m3.s-1. Vodní režim Moravy je 
v porovnání s ostatními toky poměrně vyrovnaný, minimální průtoky se vyskytují 
obvykle v září, maximální v březnu. K významným levostranným přítokům patří 
Moštěnka, protékající po hranici katastru.  

Pro správní území Chropyně jsou nejvýznamnější umělé toky Malé Bečvy, 
odvádějící vody z Bečvy u Troubek a Svodnice sbírající vody z prostoru mezi Horní 
Moštěnicí a Přerovem a celého povodí severně od Moštěnky. Většina vodních toků 
v území, včetně menších potoků Kyselovského, Troubky a bezejmenných potoků a 
struh v lužním prostoru je regulována a teče v napřímených korytech. Výjimku 
představují některé úseky Malé Bečvy a z ní odbočujícího Mlýnského náhonu v 
Chropyni, které si uchovaly přirozený ráz meandrujících nížinných toků. 

Závažným problémem řešeného území se po povodni v roce 1997 jeví možnost 
zatopení velké části správního území při velké povodni (viz též obr. 6). Až do úrovně 
zatopení Q100 se jako dostatečná ochrana Chropyně ze severního směru jeví náspy 
železniční tratě a vlečky do skladového areálu Správy státních hmotných rezerv a od 
východu silnice do Záříčí, resp. ulice Tovačovská. Při povodni v roce 1997 zadržela 
část záplavy vlečka do Výrobního a logistického areálu Chropyně. Již pětileté 
povodně ale ohrožují Plešovec, odkud mohou při vyšší úrovni záplavy vystupovat 
do prostoru východně od Zámeckého rybníka. Územním plánem navržená 
protipovodňová opatření je nutno posuzovat z tohoto pohledu. 
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Obrázek 6: Rozsah rozlivů při povodních v okolí Chropyně. 
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3.1.4. Podzemní voda  

Podzemní voda prvního kolektoru, jež může být ovlivňován činnostmi 

prováděnými na povrchu, je vázána na převážně detritické uloženiny vodních toků 

kvartérního až neogénního stáří. Podle hydrogeologické mapy jsou uloženiny 

charakteristické přítomností dvou hlavních průlinových kolektorů – kolektorem 

Moravy s transmisivitou 1,14 až 7,41 x 10-3 m2s-1 a kolektorem u Chropyně 

s obdobnou transmisivitou 1,86 až 5,37 x 10-3 m2s-1. 

Kvalita podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou vodou je 

převážně II.kategorie, tedy vyžadující složitější úpravu. Kritickou složkou 

podmiňující zhoršenou kvalitu podzemní vody je Fe a Mn a sloučeniny dusíku, jak je 

pravidlem v zemědělských oblastech. 

Na řešeném území jsou vymezena ochranná pásma dvou jímacích území – 

Plešovec a Břestský les. PHO II. Plešovec zaujímá i značnou část obce. PHO Břestský 

les je sevřeno Moštěnkou a Kyselovským potokem u jejich soutoku. Dříve platné 

vnější pásmo ochrany zasahovalo k železniční trati Přerov – Kojetín, jinde bylo 

vedeno mimo správní území Chropyně. 

 

3.1.5. Půda 

 

Správní území Chropyně spadá geomorfologicky do Hornomoravského úvalu, 

jeho jižního cípu. Terén je rovinatý. Geologickým podložím jsou kvartérní 

nezpevněné sedimenty – štěrkopísky s polohami a čočkami jílovitých písků a jílů, 

pokryté mladšími povodňovými sedimenty. Naplavené hlíny mají mocnost více než 

1m a tvoří půdní substrát. Na něm se vytvářejí převážně fluvizemě s glejovým 

horizontem, místy i bez něj (fluvizemě modální). Jen v mírně zvýšených polohách se 

vyvinuly černice fluvické (viz též obr. 7). Zatím co černice jsou pravidelně vysoce 

produkčními půdami, je kvalita fluvizemí proměnlivá, závislá na místním vývoji .  
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Obrázek 7: Půdní mapa s vysvětlivkami 

podle taxonomického klasifikačního systému půd ČR 

(FLqp - fluvizem glejová pelická, FLm - fluvizem modální, CCf - černice fluvická) 

 

Pro hodnocení produktivnosti půd je vypracován systém hodnocení 

bonitovaných půdně ekologických jednotek, využitý také pro stanovení tříd ochrany 

zemědělské půdy. Hodnocení půd podle tohoto systému je uvedeno pro konkrétní 

návrhové plochy v kapitole 6.5. Ovlivnění půdy.  

 

Geologie a hornictví 

Jedinou nerostnou surovinou vyskytující se na správním území Chropyně jsou 

štěrkopísky, které nejsou řazeny mezi výhradní nerosty. Jejich ložiskové 

nahromadění je ale významné, takže pro jejich ložiska č. B 3 133000 – Chropyně – 

Záříčí a B 3 0088600 Plešovec, ověřená geologickým průzkumem, vymezilo 

Ministerstvo životního prostředí dvě chráněná ložisková území. Východně od 

Plešovce je to CHLÚ Chropyně I č.  700860000, na severu k.ú. pak CHLÚ Chropyně č. 

713300000. (Na obr. 3 je zachyceno ještě CHLÚ Lobodice č. 740004000, zcela mimo 

správní území Chropyně). Žádost o vymezení dobývacího prostoru v CHLÚ 

Chropyně I nebyla realizována, protože proces EIA na tuto změnu skončil 

negativním stanoviskem MŽP z důvodu nesouladu s územním plánem obce. 
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3.1.6. Základní biologická charakteristika 

Rozvoj ekosystémů v oblasti odpovídá teplému klimatu a geomorfologickému 

uspořádání terénu. Z pohledu biogeografického členění ČR se nachází v Kojetínském 

bioregionu (Culek 1996). Tento bioregion, ve kterém se mísí vlivy hercynské a 

karpatské podprovincie, je tvořen širokou nivou s regulovanými řekami a celý náleží 

do 2. vegetačního stupně. Z pohledu potenciální přirozené vegetace je území záměru 

výlučně v oblasti jilmové doubravy (tvrdého luhu). Jeho zbytky jsou zachovány 

podél Malé Bečvy a jsou součástí chráněných částí přírody. Význam zachovaných 

porostů víceméně přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a 

půdoochranné a v pozitivním vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu 

fauně v zemědělsky silně využívané krajině úrodných úvalových luhů a nemalou 

měrou přispívají ke zvýšení diverzity a ekologické stability území. 

Podél vodních toků se v posledních letech masově šíří neofyty: netýkavka 

žláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), topinambur 

hlíznatý (Helianthus tuberosus), celík (zlatobýl) kanadský (Solidago canadensis) aj. 

Většina území původního luhu je převedena do zemědělského půdního fondu a 

obdělávána jako orná půda, nebo je zastavěna. Trvalé travní porosty se vyskytují jen 

v okolí zachovalých lužních lesů. 

V oblasti lužních lesů a luk žije typická fauna. V tůních jihozápadně od Chropyně 

se vyskytuje žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii), listonoh jarní (Lepidurus apus) 

či vznášivka šmolková (Hemidiaptomus amblyodon). Ze zdejšího toku Moravy je 

známo nejméně 12 druhů ryb, významný je především výskyt hrouzka Kesslerova 

(Gobio kesslerii). V území bylo potvrzeno 11 druhů obojžívelníků: kuňka obecná 

(Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), r. zelená (B. viridis), rosnička zelená 

(Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan hnědý (Rana temporaria), s. 

štíhlý (R. dalmatina), s. zelený (R. kl. esculenta), s. ostronosý (R. arvalis), čolek velký 

(Triturus cristatus), č. obecný (T. vulgaris) a 2 druhy plazů – ještěrka obecná (Lacerta 

agilis) a užovka obojková (Natrix natrix). V NPP Chropyňský rybník je chráněna 

bohatá populace racka chechtavého (Larus ridibundus) a některých pěvců např. 

cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides), rákosníka proužkovaného (Acrocephalus 

schoenobaenus), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a řady druhů 

hladinových a potápivých ptáků, např. potápky černokrké (Podiceps nigricollis). Břehy 

vodních toků jsou téměř souvisle osídleny bobrem evropským (Castor fiber). 

Na orné půdě lze zaznamenat běžné druhy živočichů vázaných na tento typ 

biotopů. Kromě hraboše polního (Microtus arvalis) zde nalézá vhodné stanoviště i 

zajíc polní (Lepus aeuropaeus) a bažant obecný (Phasianus colchicus). Samozřejmě je 

možné počítat i s výskytem některých dalších antropo-tolerantních druhů. Nad pole 

zalétávají některé druhy dravců, za potravou přicházejí srny.  
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3.1.7. Krajina, ekologická stabilita 

 

Krajina 

Území města Chropyně náleží ve smyslu geomorfologické klasifikace k provincii 

Západní Karpaty, k soustavě Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní 

Vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval a podcelku Středomoravská 

niva. Již sám název podcelku jasně vypovídá o rovinatém charakteru území bez 

dalších významnějších geomorfologických útvarů. Krajinu lze charakterizovat jako 

území širokých říčních niv. Krajinnými dominantami se tak ve správním území 

Chropyně stávají především lužní lesy, sledující převážně tok Malé Bečvy, samotné 

vodní toky, rybníky a jednotlivá sídla se zástavbou. 

 

Ekologická stabilita 

O ekonomické struktuře a využití krajiny svědčí složení druhového využití 

pozemků, které je možno převzít z údajů Českého statistického úřadu (viz tab. 8). 

 

Tabulka 8: Druhy a výměra pozemků v Chropyni 

Druhy pozemků Výměra (ha) 

Orná půda  794 

Chmelnice  - 

Vinice  - 

Zahrady  50  

Ovocné sady  14  

Trvalé trávní porosty  199  

Lesní půda  544 

Vodní plochy  70  

Zastavěné plochy  53 

Ostatní plochy  178 

Celková výměra pozemku   1900 

 

Nejčastěji užívaný postup stanovení koeficientu ekologické stability (zejména při 

územním plánování) navrhl Míchal (1985). Kes představuje v pojetí této metodiky 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=0200&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=0300&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=0400&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=0600&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=0500&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=30517351&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=0700&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=2200&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=2400&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=2500&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=168&kodzaz=2900&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=883&kodjaz=203&app=vdb
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poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 

krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Mezi stabilní plochy se počítají: 

LP - lesní půda    

VP - vodní plochy a toky  

TTP - trvalé travní porosty 

Pa – pastviny (dále lada, liniová zeleň, skaliny) 

Mo - mokřady 

Sa - sady 

Vi – vinice (dále zahrady) 

Mezi nestabilní ekosystémy se počítají: 

OP - orná půda 

AP - antropogenizované plochy 

Ch - chmelnice 

Výpočet Kes pak stanoví: 

 zahrady 50 + sady 14 +TTP 199 + LP 544 + VP 70 , celkem 877 ha stabilních ploch 

 dá v poměru k  

OP 794 + AP 53+178 , celkem 1 025 ha nestabilních ploch  

výsledný Kes přibližně 0,85.  

Hodnota Kes mezi 0,30 a 1,0 řadí území Chropyně dle stanovené klasifikace mezi 

území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou; oslabení  

autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich  značnou ekologickou 

labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.  

V rámci kraje jde o podprůměrný výsledek, Kes Zlínského kraje byl v roce 2006 

1,41. Rovněž Kes Olomouckého kraje byl v tomto roce vyšší – 0,98, a celé ČR rovněž – 

1,04. 

 

Staré ekologické zátěže 

 

Jedinou starou ekologickou zátěží na správním území Chropyně je bývalá 

skládka u severního okraje města zvaná Smeťák (ID 5423001). Riziko kontaminace 

okolí je hodnoceno z hlediska kvalitativního jako nízké, z hlediska kvantitativního 

jako lokální. Skládka je již uzavřena, sanována a rekultivována. V návrhu ÚP je 

navržena k výsadbě veřejné zeleně.  
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3.1.8. Historické, architektonické a archeologické památky 

 

Národní památkový ústav registruje v Chropyni dvě památky – kostel sv. Jiljí, 

číslo rejstříku 44786/7-5980 a zámek, č. rejstříku 47265/7-5979, obě na náměstí 

Svobody. Historie obce je však dlouhá, jak svědčí archeologické nálezy. Při 

provádění zemních prací je proto nutno počítat s novými nálezy a z toho 

vyplývajícími povinnostmi podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů, zejména ustanovení §22 citovaného zákona. Ve veřejně 

přístupném Státním archeologickém seznamu jsou jako území archeologického 

nálezu (UAN) vedeny středověké a novověké jádro města (pořadové číslo SAS 25-31-

01/2) v kategorii I i středověké a novověké jádro místní části Plešovec (pořadové 

číslo SAS 25-31-01/1) v kategorii II1. 

Nemovitými památkami místního významu jsou socha sv. Jana a zvonice na 

náměstí, kříž v západní části obce a hřbitov včetně kříže.   

 

3.2. Předpokládaný vývoj území v případě neschválení nového 

územního plánu  

 

Obyvatelé Chropyně a Plešovce vykazují vysokou hospodářskou aktivitu. 

Přesvědčivě to dokládá tabulka č. 9 převzatá z portálu Českého statistického úřadu, 

když počet živnostníků uplatňujících se především ve službách a v obchodě je 

vzhledem k celkovému počtu obyvatel (dle ČSÚ 5 031) značný. Vysoký je přitom 

podíl činnosti v průmyslu a ve stavebnictví. 

 

Tabulka 9:  Hospodářská činnost v Chropyni  

Počet podnikatelských subjektů celkem 952  

podle 
převažující 
činnosti 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 22  

Průmysl 177  

Stavebnictví 136  

Doprava a spoje 18  

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 301  

                                                 
1
 UAN kategorie I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů UAN kategorie II – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt 

archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 

je 51–100%,  

 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=2466&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=34044364&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=0250&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877439&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=0550&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877440&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=0600&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877441&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=0900&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877442&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=0700&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877443&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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pohostinství 

Ostatní obchodní služby 184  

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 4  

Školství a zdravotnictví 26  

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 84  

podle 
právní 
formy 

Státní organizace 4  

Akciové společnosti 5  

Obchodní společnosti 43  

Družstevní organizace -  

Peněžní organizace - počet subjektů -  

Živnostníci 754  

Samostatně hospodařící rolníci -  

Svobodná povolání 40  

Zemědělští podnikatelé 6  

Ostatní právní formy 100  

 

Za této situace se schválení nového územního plánu s dílčími náměty pro rozvoj 

výroby a bydlení a okrajově také individuální rekreaci jeví jako významný impuls 

k rozvoji města. Lze předpokládat zvýšenou nabídku pracovních míst s růstem 

životní úrovně, která bude vyžadovat i zvýšení kvality bydlení. Z tohoto hlediska se 

jeví návrh nového územního plánu jako vyvážený.  

Vyloučení nebo omezení rozvoje výroby by vedlo ke stagnaci sociálně 

ekonomických podmínek obyvatel města, tlaku na zvýšenou migraci za prací a 

v krajním případě i poklesu životní úrovně. Oblast je postižena vysokou úrovní 

nezaměstnanosti a rozvoj výroby, který přijetí nového územního plánu připravuje, 

by tuto neblahou situaci mohl změnit. 

 

4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být 

uplatněním politiky územně plánovací dokumentace 

významně ovlivněny 

 

Podle typu životního prostředí lze správní území Chropyně rozdělit na tři 

základní části, které je možno označit rovněž  jako krajinné scenérie či složky krajiny: 

- území přirozených nebo polopřirozených lužních porostů okolo Malé 

Bečvy, Moštěnky a Moravy 

- antropogenizovaná území obcí 

- území dominantně ovlivněná zemědělstvím s proměnlivými agrocenózami. 

 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=0700&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=0750&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877444&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=1200&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877445&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=1300&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877446&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5503&kodzaz=1500&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877447&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=63&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877448&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=62&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877449&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=61&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877450&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=64&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877451&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=65&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877452&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=11&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877453&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=12&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877454&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=13&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877455&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=14&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877456&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=2755&kodzaz=66&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=39877457&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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Nový územní plán je zaměřen především na rozšíření antropogenizovaného 

území obce. To se projevuje jak zvětšením ploch určených k výstavbě obytných 

objektů a prostorů, tak především výrobních zón přiléhající k intravilánu obce a již 

existujícím podnikům. Navrhované plochy pro bydlení vyplňují jednak volné 

prostory mezi existující zástavbou nebo plochami již určenými dosud platným 

územním plánem k bydlení, plochy pro průmysl ale značně rozšiřují zastavěné 

území Chropyně. Nedojde však k zásadním změnám v charakteru města jako 

civilizačního centra. Také v Plešovci dojde v případě realizace návrhu ÚP ke zvětšení 

plochy zastavění. 

K úbytku monotónních zemědělských ploch dojde především v prostorech mezi 

zástavbou nebo na zástavbu navazujících. Ke změně charakteru rozlehlých 

zemědělských ploch v rovinatém terénu ale nedojde. Významně ovšem bude 

zmenšena plocha zemědělského půdního fondu. Ovlivnění půdy by bylo v případě 

naplnění záměrů změny funkce území podle návrhu ÚP nevratné. Navrácení části 

pozemků o rozloze 1,842 ha, vedených dosud jako „ostatní“ do ZPF (plocha Z 51) 

bilanci ztráty půdy příliš nevylepší. 

Území lužních porostů a EVL Morava – Chropyňský luh se záměry nového ÚP 

umožňujícího výrobní aktivity přímo nedotknou. V jeho sousedství však leží plochy 

připravované pro individuální bydlení u jihozápadního okraje Chropyně. 

V minimální vzdálenosti od hranice EVL je území navržené pro dopravní stavby. 

Funkční naplnění uvedených záměrů by prakticky neměnilo současný stav, kdy 

hranice EVL byla vymezena v sousedství nebo blízkosti obytné aj. zástavby a 

významných prvků dopravní infrastruktury, které ji i protínají (silnice do Kojetína, 

železniční trať Kojetín – Přerov). 

 Žádnou ze základních charakteristik území nový územní plán Chropyně 

nenaruší ani významně neovlivní. Zůstanou zachovány harmonické vztahy v krajině 

a posílena možnost trvale udržitelného civilizačního rozvoje bez významného 

ovlivnění životního prostředí. 

Jako nejrizikovější se vzhledem k rozsáhlé ploše pro průmyslovou výrobu jeví 

možné ovlivnění ovzduší. Jeho potenciál však není možno posoudit bez znalosti 

funkčního naplnění záměru. Ovlivnění ovzduší, hlukové situace a dalších fyzikálních 

parametrů životního prostředí (vibrace, záření) bude nutno posoudit podle 

projektové přípravy konkrétního záměru. 
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5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by 

mohly být uplatněním politiky územně plánovací 

dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na 

zvláště chráněná území a ptačí oblasti 

 

Z hlediska ochrany životního prostředí je klíčovou problematikou možnost 

ovlivnění území EVL Morava – Chropyňský luh a jeho součásti národní přírodní 

památky Chropyňský rybník. Hodnocení situace se věnuje studie zpracovaná podle 

§ 45h a i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Její 

autor dospěl k názoru, že funkční využití navrhovaných ploch nebude mít 

významný negativní vliv s výjimkou plochy DS 24 ve variantě „B“, tuto variantu 

proto nedoporučuje, na rozdíl od varianty „A“, jež je z hlediska ovlivnění v důsledku 

nenavržení plochy DS 24, což je nová část silnice Chropyně – Záříčí, zabírající 

částečně i území EVL.  

Navržené plochy pro posílení nadregionálního i lokálního územního systému 

ekologické stability jsou mimo dosah přímých vlivů (opět s výjimkou plochy DS 24 

ve variantě „B“, jež je možno předpokládat při funkčním využití nově navržených 

ploch. Nepřímé ovlivnění může nastat při umístění nevhodných provozů 

produkujících emise škodlivých látek do ovzduší; toto ovlivnění bude třeba omezit 

na přijatelnou úroveň, nebo mu zcela zamezit při posouzení vlivů konkrétních 

záměrů na životní prostředí.  

Velmi významným ovlivněním životního prostředí je dle návrhu ÚP nepochybně 

ztráta zemědělské půdy. Největší plochy půdy k potenciálnímu odnětí ze ZPF jsou 

však v území navrženém pro rozšíření nadregionálního biocentra ÚSES a značná část 

také v ploše EVL Morava – Chropyňský luh. Posílení jejich ochranné funkce, které  

by odnětí umožnil by kompenzovalo nepřímé ovlivnění EVL způsobené rozšířením 

zastavěného území navrhovaného v několika případech až do ochranného pásma 

EVL.  

 

6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů 

navrhované varianty územně plánovací dokumentace 

 

Paradoxem Chropyně je jednak přítomnost cenných luhů ve východní části 

katastrů Chropyně a Plešovec, chráněných podle několika ustanovení jako EVL, 
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NPP, nadregionální část ÚSES aj. na jedné straně a významného průmyslového 

podniku usilujícího o expanzi a půdy velmi vhodné pro zemědělství nejen díky 

produkčnosti, ale také rovinatému terénu usnadňujícímu její obdělávání na druhé 

straně. 

Za současné situace odpovídají vlivy na životní prostředí aktuálnímu využívání 

území. Intenzivní zemědělství přináší především ovlivnění vody prostředky 

zvyšujícími výnosy, ať již se jedná o hnojiva, herbicidy nebo pesticidy. V daném 

případě se může tento vliv projevovat zejména v kvalitě lužních porostů. Další 

nepříznivou souvislostí zemědělského využívání orné půdy je vysoká prašnost 

v době přípravy půdy pro setbu a za nepříznivých okolností v celém 

mimovegetačním období. Vysoká prašnost však doprovází také např. sklizeň obilí a 

dalších plodin. 

Přítomnost průmyslového podniku se na stavu životního prostředí nijak výrazně 

negativně neprojevuje, pokud je možno soudit podle údajů o čistotě ovzduší, kvalitě 

vody a stavu chráněných porostů. 

Vlastní osídlení historicky přímo sousedí s chráněnými částmi přírody, jejichž 

vyhlášení někdy následovalo zastavění nebo jiné nepřírodní využití území, což se 

markantně projevuje u dopravní a technické infrastruktury regionálního nebo 

celostátního významu, procházející chráněné lužní porosty a vyžadující podle 

nadřazených rozvojových programů další ochranu pro případné vybudování, 

rozšíření nebo funkci.   

6.1. Ovlivnění veřejného zdraví 

 

V případě ploch pro průmyslovou výrobu nebo drobnou výrobu a skladování 

nebyl dosud navržen konkrétní způsob jejich využití. Lze tak pouze předpokládat, že 

při schvalovacích procesech, začínajících již výběrem investora a pokračujících 

posouzením vlivů vybraného záměru na životní prostředí a schvalovacími procesy 

podle stavební legislativy bude zajištěno, aby v důsledku výrobních činností nebyly 

překračovány limity znečištění ovzduší a hluku, jako hlavní působky umožňující 

přenos negativních vlivů výrobních činností na zdraví lidí.  

 K překračování limitů hluku a imisního zatížení dojde pravděpodobně 

krátkodobě a na omezeném prostoru, nezasahujícím k obytné části města, při 

zemních pracích a další výstavbě podniků a zařízení. Nelze však očekávat takové 

intenzity negativního působení, jež by se přes krátkou dobu působení patrným 

způsobem projevily ve zdravotních problémech obyvatel.  

Zvýšení kapacity a modernizace železniční trati patrně nepovede k výrazné 

změně hlukových a rozptylových poměrů kolem trati a nádraží. Není však známo, 
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zda u nejbližší obytné zástavby již v současnosti nedochází k překračování 

hlukových limitů ve vnějším prostoru staveb. Při využití prostoru k rozšíření trati, 

jež územní plán navrhuje, by bylo technickými úpravami okolí trati zajištěno, aby 

k překračování limitů již nedocházelo.  

Z dlouhodobého hlediska trvalého udržitelného rozvoje je možno pokládat 

ovlivnění veřejného zdraví koncepcí územního plánu správního území Chropyně za 

minimální a přijatelné. 

 

6.2. Ovlivnění klimatu a ovzduší 

 

K ovlivnění klimatu může dojít pouze v mezo- nebo mikro- měřítku změnou 

insolace a tepelným působením staveb. Nepředpokládá se rozvoj výroby, jež by 

vedla k vypouštění velkého množství „skleníkových“ plynů, jež by se promítlo do 

globálního měřítka.   

 

K ovlivnění ovzduší v negativním smyslu nepochybně dojde, jednak působením 

emisí z nových provozů a domácností, jednak vlivem zvýšení dopravní zátěže. 

Pokud jde o emise z provozu je umístění výrobních ploch u okraje města výhodné z 

hlediska rozptýlení škodlivin a snazšího dosažení přijatelné úrovně imisního zatížení 

obytných zón. V případě dopravní zátěže je umístění výrobních plochy u železniční 

vlečky rovněž výhodné, umožňuje přesunout část dopravní zátěže na železnici 

s nižší hlučností vůči obytným částem města a Plešovce, menšími exhalacemi 

škodlivin a významně nižší sekundární prašností.  

Jak je však patrno z tabulek 4–7, zachycujících stav a průběh imisního znečištění 

v Přerově, dochází ke zvýšení zátěže nejproblematičtějších škodlivin 

suspendovaného prachu PM10 a benzp(a)pyrenu hlavně v zimních měsících, 

pravděpodobně zásluhou intenzivního používání lokálních topeništ s nižší teplotou 

spalování a využíváním méně výhřevného a více znečišťujícího paliva (hnědé uhlí, 

dřevo) v obytných objektech. U nově postavených domů a bytů lze očekávat využití 

převážně jiných zdrojů tepla, takže zvýšení imisní zátěže by se nemělo výrazně 

projevit. Modernizace bytového fondu by naopak mohla vést i k mírnému zlepšení 

v této oblasti.  

 

6.3. Ovlivnění hlučností, vibracemi a zářením 

 

Rozhodujícím trvalým zdrojem hlučnosti je železniční trať. Správa železniční 

dopravní cesty, jež odpovídá za dodržování předpisů limitujících hlučnost, vibrace a 
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emise kolem trati doporučuje, aby objekty k bydlení byly navrhovány ve vzdálenosti 

alespoň 60 m od osy krajní koleje. Tomuto doporučení návrh územního plánu 

odpovídá. 

U výrobních provozů lze předpokládat, že zvýšená hlučnost nepronikne mimo 

budovy nebo alespoň mimo areál podniků.  

Výstavba dálnic v okolí patrně odvede větší část projíždějících kamionů ze silnice 

435 nebo 436. To by mělo kompenzovat možný nárůst dopravy vázané na zvýšení 

výrobních kapacit v Chropyni. 

Významnou změnu hlukových poměrů trvalého charakteru v Chropyni ani 

v Plešovci nelze předpokládat. 

6.4. Ovlivnění vody  

 

Ovlivnění povrchové vody nehrozí, plochy navržené k využití pro výrobu nebo 

bydlení jsou dostatečně vzdáleny od vodních toků a ploch. Znečištění vody při 

povodni by zabránily protipovodňové hráze. 

K mírnému a vratnému ovlivnění režimu podzemní vody by mohlo dojít 

v případě zahloubení staveb pod její hladinu. To se při jejich výškovém omezení 

z jiných důvodů jeví jako velmi nepravděpodobmé.  

Ovlivnění kvality podzemní vody hrozí v důsledku případných havárií v době 

výstavby nebo provozu a také při dopravě. Řešení podobných havárií lze označit za 

rutinní proces, prováděný bezprostředně po havárii a zamezující vážnější znečištění 

vody. 

Významné ovlivnění vody v důsledku naplnění záměrů nového územního plánu 

nenastane.  

 

6.5. Ovlivnění půdy  

 

K ovlivnění zemědělské půdy dojde především v kvantitativním smyslu, jejím 

záborem v případě realizace navrženého využití rozvojových ploch. Z přehledu 

záborů v tabulce č. 10 je zjevné, že největší zábory, v souhrnu více než 215 ha ZPF, 

by přinesla realizace přírodních ploch a krajinné zeleně, určené invariantně pro 

prvky územního systému ekologické stability, jež se většinou kryjí s územím ochrany 

přírody, především EVL Morava – Chropyňský luh, nebo posilují jejich funkci. Jejich 

vymezení v případě nadrergionálních prvků ÚSES je dáno nadřazeným plánovacím 

podkladem – ZÚR Zlínského kraje. Bude záležet na zvoleném managementu 

ochrany, zda uvedené plochy bude možno částečně nadále zemědělsky využívat jako 
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louky nebo pastviny, takže zábor ZPF by bylo možno vnímat jako do jisté míry 

formální krok. Při jiném způsobu využití bude ztráta ZPF kompenzována zvýšením 

ekologické stability a hodnoty přírodního prostředí.  

Druhým nejvýznamnějším záborem je požadavek na vyčlenění ochranných 

pásem nadregionální infrastruktury převzatý z ÚP podkladů vyšší úrovně (celkem 

82,376 ha), rovněž invariantní. Zde se však z velké části nejedná o skutečný zábor, 

zamezující využívání půdy, ale o rezervu pro budoucí využití části daného prostoru. 

 

Tabulka 10: Zábor půdy  v návrhových plochách pro varianty A a B 

ID 
Zábor celkem I. třída  ochrany II. třída ochrany III. třída ochrany IV. třída ochrany  V. třída ochrany  

A B A B A B A B A B A B 

P+K 215,54 215,76 0,803 0,803 89,754 89,972 71,673 71,623 4,534 4,534 48,777 48,777 

DZ+TE 82,376 4,318 11,304 47,080 17,842 1,834 

Bydlení + P* 33,438 34,930 0,044 0,044 22,088 22,208 0 0 11,306 11,725 0 0,953 

VP+VD 22,278 22,174 0 0 21,081 21,081 0 0 1,093 1,093 0 0 

PZ 16,954 16,268 0 0 0 0,133 0 0 0,320 0 16,634 16,135 

T* 14,479 13,939 0 0,550 8,744 5,751 1,760 3,101 2,994 3,547 0,623 0,623 

DS 3,387 0,298 2,888 0 0,193 0 

RZ 2,078 0 1,305 0 0,773 0 

OV 1,386 1,061 0 0 0 0 0 0 0 0 1,386 1,061 

OS 0,275 0 0 0 0,005 0 0 0 0,270 0 0 0 

TV 0 
0,282 

 
0 0 0 0,282 

 
0 0 0 0 0 0 

 

Významný zábor zemědělské půdy budou vyžadovat plochy pro bydlení a 

veřejná prostranství v obytné zóně (ID BI, BH, OS.2, OS.3 a P*), celkem 33,438 ha ve 

variantě A a 34,930 ha ve variantě B. Rozdíl, cca 1,5 ha, spočívá většinou v půdách 

nižší ochrany (téměř 1,4 ha). Nejrozsáhlejší zábor pro bydlení je u obou variant BI 14 

s 17,708 ha. Z velké části se přitom jedná o půdu ve II. třídě ochrany. Řešené 

pozemky však vyplňují plochu mezi průmyslovým areálem, současnou zástavbou, 

nádražím a železniční vlečkou od nádraží k průmyslovému areálu. Mezi touto 

plochou a nádražím jsou vymezeny další dvě sousedící plochy o rozloze téměř 5,5 ha 

pro smíšené městské využití (bydlení, drobná komerce, živnostenské podnikání a 

služby). Harmonicky tak vyplňují potenciální urbanizovaný prostor města sevřený 

do logického celku z hlediska zajištění technické a dopravní infrastruktury a 

poskytování služeb. Ostatní plochy pro individuální bydlení, městské nebo vesnické 

smíšené využití nebo veřejná prostranství mírně rozšiřují zastavěnou oblast města a 

Plešovce a představují přirozený růst urbanizovaného území, odpovídající posílení 
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sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Ztrátu půdy ze ZPF pro funkce bydlení lze 

hodnotit jako velkou, ale nevyhnutelnou v případě dlouhodobého udržitelného 

rozvoje města. Významnost nutného odnětí snižuje skutečnost, že navržená výstavba 

je koncentrována do míst přirozeného rozvoje města, již obklopených prvky 

urbanizace, nebo na urbanizaci organicky navazující. Negativní ovlivnění ZPF je 

z tohoto pohledu možno vnímat jako přijatelné. Rozdíl mezi variantami je možno 

vnímat jako zanedbatelný, protože rozdílové plochy jsou většinu situovány v území 

půdy nízké bonity, jak bylo uvedeno již výše. 

Navržená možnost rozvoje bydlení je v rovině ekonomického a sociálního pilíře 

rozvoje provázána s návrhem možnosti rozvoje výroby, ať již průmyslové nebo 

drobné výroby a výrobních služeb.  Umístění návrhových ploch pro výrobu je stejně 

jako u ploch pro bydlení v širším slova smyslu velmi těsně a organicky navázáno na 

dosavadní výrobní plochy a nenaruší vžité strukturování funkcí města. Celková 

plocha záboru, jen nepatrně se lišící u obou variant, přesahuje 22 ha většinou kvalitní 

půdy II. třídy ochrany. Připravuje tedy významné negativní ovlivnění ZPF. Při 

hodnocení významnosti vlivu je však nutno vycházet z dlouhodobé perspektivy, 

kterou návrh ÚP přináší. Stejně jako bude jen postupně naplňována představa o 

rozvoji bydlení, bude také využití rozvojových výrobních ploch nepochybně 

etapovité, poskytující řadu možností ovlivnění vývoje jejich využití. Je-li shledán 

předpoklad sociálního rozvoje města, projevující se v oblasti bydlení a souvisejících 

veřejných prostorů jako přijatelný, je nutno připustit i robustní posílení 

ekonomického pilíře rozvoje s nabídkou pracovních míst pro nové obyvatele města a 

vice versa. V obou oblastech je navržená koncepce rozvoje ambiciózní a náročná na 

zábory zemědělské půdy, ale nepochybně také poskytuje dostatečný časový prostor 

pro posouzení účelnosti dílčích rozvojových programů, ať už formou územních 

studií nebo posouzení vlivů záměrů na životní prostředí projektovou EIA.  

Narůstající rozloha zástavby je návrhem ÚP kompenzována značnou rozlohou 

ploch navržených jako veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch 

(parky), více než 16 ha v obou variantách. Jsou situovány v záplavovém území při 

západním okraji města mezi rybníkem Hejtman, existující nebo navrženou zástavbou 

a železniční tratí. Spolu se zónou oddechu vytvoří přechod k čistě přírodnímu 

prostředí nadregionálního biocentra Chropyňský luh. Naváže také na tradici a 

historickou hodnotu zámeckého parku u Zámeckého rybníka. Ovlivnění ZPF lze přes 

značnou rozlohu hodnotit jako málo významné díky nízké bonitě dotčené půdy, 

řazené takřka výlučně do V. třídy ochrany.  

Rozsáhlé odnětí půdy ze ZPF si vyžádá rovněž realizace protipovodňové ochrany 

zastavěného území města. V reakci na rozdílná řešení ochrany v ZUR Zlínského kraje 

a  Koncepci řešení protipovodňové ochrany na území Zlínského kraje je navržena ve 
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dvou variantách. Obě si však jsou z hlediska nároků na zábor ZPF blízké, více než 

celkovou rozlohou kolem 14 ha se liší zastoupením různě kvalitní půdy. Význam 

protipovodňových opatření je zřejmý, nárok na zábor ZPF legitimní.  

Vcelku výjimečný případ je návrh návratu plochy Z 51 o rozloze 1,842 ha, vedené 

v pozemkovém katastru jako „ostatní“, do ZPF. Plocha je obklopena zemědělskými 

pozemky, vyhovění žádosti vlastníků o převedení pozemků do ZPF je pochopitelné. 

Nároky na zábor půdy určené pro plnění funkcí lesa vyplývají v podstatě 

výlučně z požadavku nadřazených plánovacích a rozvojových dokumentů. Jde 

jednak o územní rezervu pro kanál Dunaj – Odra – Labe (téměř 18 ha), koridory 

plynovodu a železniční trati (cca 16,5 ha), protipovodňová opatření (téměř 1 ha) a 

regionální cyklostezku (0,133 ha). Obě varianty jsou v tomto ohledu rovnocenné. 

Hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a životní prostředí je u těchto položek 

proveden v širším kontextu nadřazených koncepcí.  

 

 

6.6. Ovlivnění fauny, flóry a ekosystémů 

 

Dominantní problematikou z hlediska ovlivnění přírody je ve správním území 

Chropyně přítomnost lužních porostů a luk, chráněných mj. jako evropsky 

významná lokalita v jeho západní a jižní části. Bylo proto také zpracováno posouzení 

vlivů na tuto EVL, ze které je možno vycházet. 

Nejvýznamnější střety návrhů využití území předkládaných územním plánem 

s EVL Morava – Chropyňský luh vyplývají z řešení převzatých z nadřízených 

podkladů, které nelze v úrovni návrhu ÚP Chropyně měnit, stejně jako v případě 

výše komentovaného ovlivnění půdy, i když se jedná o významný negativní vliv dle 

odst. 2 §45i zák. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny. To se částečně týká také 

ochranných protipovodňových hrází, navrhovaných na území EVL nebo v jejím 

ochranném pásmu, u kterých je případný negativní vliv, působený převážně během 

realizace hrází, možno účinně kompenzovat. Vhodným managementem lze nové 

hráze pravděpodobně využít i k posílení funkce EVL.  

Jako nejspornější návrh využití území ve vztahu k EVL byly kromě již uvedených 

případů vyhodnoceny plochy BI 1, P*3 a zejména BI 2 pro individuální bydlení, 

využívající zvýšenou plochu bývalého meandru, jež bude od EVL oddělena 

ochrannou protipovodňovou hrází. Je však skutečností, že zde již existují stavby 

využívané pro bydlení nebo jinak (garáže), ať již s popisným číslem, či bez něj a 

polnosti nebo zahrady. Nepřímé ovlivňování EVL je tedy již skutečností, jež musela 

být známa již při jejím vymezování. Je otázkou, zda využití území pro bydlení a 
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doprovodné funkce povede k významnějšímu ovlivňování funkce EVL než 

zemědělské využívání polností. V každém případě bude vhodné podmínit realizaci 

zástavby již ve fázi územního rozhodnutí posouzení podle příslušných předpisů.  

V ochranném pásmu nebo jeho blízkosti se nacházejí rovněž plochy BH 4, VD 6 a 

P* 7 ve variantě A nebo BH 4, SO.2 6 a P* 77 ve variantě B. Plochy jsou situovány 

v zastavěném území u dopravně živého rozdvojení ulic Komenského a Drahy, 

přecházejících do silnic vedoucích do Hulína a do Kroměříže, kromě plochy BH 4 na 

území již dříve využívaném (statek – zemědělská výroba). I v tomto případě půjde 

spíše o záměnu nepřímých vlivů na EVL, než o jejich prvotním vyvolání. Existence 

nepříznivých vlivů působících na EVL musela být známa již při jejím vymezování, 

jež logicky zahrnuje Zámecký rybník, ale nemůže přitom omezit již existující 

zástavbu nebo důležité dopravní trasy historicky vyvinuté kolem rybníka, tedy 

v ochranném pásmu EVL. 

Ve variantě „B“ je navržena nová komunikace podél východního okraje města DS 

24, již bez okolní zástavby. I když na této okrajové komunikaci nelze předpokládat 

živý dopravní ruch, působil by v plochém terénu bez překážek na území EVL.  

Připuštění nepřímých vlivů ze sevřeného urbanizovaného celku města na území 

EVL je v návrhu územního plánu široce kompenzováno návrhem vynětí rozsáhlých 

zemědělských pozemků a jejich zařazení do územního systému ekologické stability 

v jeho nadregionální úrovni, jež se částečně kryje s územím EVL, které tím získá 

prostor cca 80 ha k rozšíření přirozeného nebo i odborně řízeného vývoje rostlinných 

společenstev na území určeném dosud k zemědělské výrobě.     

Pro celkové vyhodnocení významnosti možného ovlivnění je vhodné 

připomenout druhy a společenstva prioritní ochrany v EVL: 

Chráněné druhy: 
 

- Bobr evropský 

- Čolek velký 

- Hrouzek Kesslerův 

- Modrásek bahenní 

- Ohniváček černočárný 

Chráněná stanoviště: 
 

- Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo 
Hydrocharition 

- Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 
alpínského stupně 
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- Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 

- Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 

- Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem 
ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské 
provincie 

Z přehledu je zřejmé, že určité ovlivnění prioritně chráněných druhů je možno 

připustit u obou druhů motýlů. Pozitivní ovšem v tomto ohledu bude přeřazení 

velké plochy půdy ze ZPF mezi veřejná prostranství s převahou nezpevněných 

ploch, s možností managementu odpovídajícímu umístění v ploše EVL, protože bude 

možno s ohledem na rozvoj motýlů vyloučit sklízení otavy a kosit trávník jen ve 

vhodný čas nebo na vhodných místech.  

V ostatních případech nového využití území mimo oblast EVL nebude funkční 

naplnění změn v územním uspořádání, navrženém územním plánem, znamenat 

významné ovlivnění stávajících hodnotných přírodních složek v řešeném prostoru. 

Z ekosystémového hlediska dojde k nahrazení nestabilních agroekosystémů za jiné 

antropicky podmíněné biotopy. V případě zástavby rodinných domů se zahradami a 

rekreačních zahrad pravděpodobně vzniknou biotopy s vyšší ekologickou hodnotou 

než vykazují pole s ornou půdou. Na polích v blízkosti města nelze očekávat výskyt 

významnějších populací živočichů, i když se zde mohu vyskytnout i chráněné druhy 

hmyzu (zejména čmeláci) nebo na zemi hnízdících ptáků. V okolí se však pro ně 

naskýtá dostatek náhradních životních prostorů. Obecně je možno konstatovat, že 

všechny navržené změny navazují na intravilán, pokud nejsou přímo v zastavěné 

ploše, a jsou situovány na území antropogenně determinovaných pozemcích, bez 

zjevného nebezpečí významného ovlivnění fauny nebo flóry. 

 

6.7. Ovlivnění krajiny 

 

Všechny navržené plochy pro výrobní záměry nebo pro bydlení navazují na 

současnou zástavbu obdobného typu. V podstatě vyplňují volné prostory u okraje 

intravilánu, v případě průmyslové plochy vymezené železniční vlečkou a areálu 

Fatry a.s. povede jejich využití ke kompaktnějšímu urbánnímu výrazu území města. 

Rovněž v případě Plešovce půjde o využití proluky nebo navázání nové výstavby na 

zástavbu již existující. Negativní působení na krajinný ráz, které by mohlo přinést 

především výškové naddimenzování výstavby, je vyloučeno regulativy danými 

ochranným pásmem letiště Přerov a zájmy vojenského letectva. 

Navržená plocha krajinné zeleně K 54 naváže na stromořadí kolem železniční 

trati a může vhodně doplnit funkci NRBC a EVL, na  jejichž území se nalézá. 
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Velký potenciál ovlivnění krajiny skýtají území navržená pro uplatnění 

přírodních ploch (prakticky se jedná o plochu NRBC), nacházejících se rovněž 

v hranicích EVL Morava – Chropyňský luh, nebo krajinné zeleně, což je s výjimkou 

výše zmíněné plochy K 54 v návrhu územního plánu používané označení pro lokální 

biokoridory ÚSES.  

Působení ochranných protipovodňových valů na krajinu nese pozitivní potenciál 

– záleží však na jejich provedení a způsobu ozelenění. Jejich výška patrně nebude ve 

většině případů velká, i kdyby měly chránit území před vyšší záplavou než při 

situaci Q100, ke které došlo např. v roce 1997. Zpevnění valů může být dosaženo i 

výsadbou vhodných dřevin, takže by vytvořily v krajině výrazné liniové prvky 

zeleně kolem urbanizovaného území. 

Posílení dopravní infrastruktury, včetně cyklostezek, již k pozorovatelnému 

ovlivnění krajiny nepovede, změny budou působit spíše v detailu než v krajinné 

scéně. 

 

6.8. Ovlivnění historických památek a hmotného majetku 

 

Památky registrované NPÚ ani památky místního významu nebudou v důsledku 

funkčního naplnění rozvojových ploch dotčeny. Jedná se však o starou sídelní oblast, 

ve které nelze při provádění zemních prací vyloučit archeologické nálezy, i když na 

dlouhodobě obdělávané orné půdě by byly dosti neočekávané. Na tuto skutečnost je 

třeba dbát při posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a 

při projekci a provádění stavebních prací.   

Pokud jde o hmotný majetek, bude prokazatelně dotčena pouze půda, respektive 

pozemky. Zda půjde o pozitivní či negativní ovlivnění, bude záviset na vlastnických 

vztazích k pozemkům a způsobu jejich změny nebo změn. Ztráta půdy jako 

hmotného majetku by z ekonomického hlediska měla být více než nahrazena 

možností nového využití pozemků jako stavebních parcel, ať už pro výstavbu 

obytných budov nebo výrobních a skladových objektů. Realizací územního plánu 

dojde ke zhodnocení dotčeného majetku. 
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7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a 

záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich 

zhodnocení 

 

Z hlediska udržitelného rozvoje je návrh územního plánu jednoznačným 

přínosem pro rozvoj města a kvalitu života v něm, díky potenciálnímu posílení 

sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje. Na tomto obecném 

konstatování nic nemění určitá nejistota, vyplývající z dosud neurčené formy využití 

poměrně rozsáhlého území pro výrobu, zejména průmyslovou. Vzhledem 

k dobrému dopravnímu napojení jak železničnímu, tak silničnímu (díky nedaleké 

nové dálnici) s přímou vazbou na brněnskou, ostravskou a zlínskou aglomeraci i 

bližší Přerov a Olomouc není možno vyloučit ani velkoobjemovou výrobu vyžadující 

dovoz značného množství vstupních surovin a odvoz množství výrobků. Zejména 

pokud by se doprava realizovala po silnici, mohlo by to vést k nepříjemnému 

zvýšení hlučnosti kolem dopravních tras přes město i sousední obce (okraj Skaštic 

nebo Kroměříže). Zde je však nutno uvážit, že dosavadní hustota dopravy není na 

silnicích procházejících Chropyní velká. Ve směru na Kroměříž je to dle sčítání 

z roku 2005 3 510 vozidel denně, ve směru na Kojetín 3 585 vozidel denně, ve směru 

na Přerov 2 788 a ve směru na Skaštice a Hulín 1 580 vozidel denně. Podle hlukové 

studie zpracované pro dokumentaci na těžbu štěrkopísku u Plešovce je přesto hluk z 

dopravy na silnici II/435 ve vzdálenosti 7,5 m od osy silnice 63,5 dB, ve směru na 

Hulín 59,0 dB, tedy přijatelný pouze při aplikaci korekce na starou hlukovou zátěž. 

Zde je nutno uvážit, že limit je stanoven pro úroveň 1 m před fasádou domů, tedy 

zpravidla výrazně větší než 7,5 m, což při exponenciálním úbytku intenzity 

akustického tlaku se vzdáleností může vést k výraznému snížení hlučnosti v místech, 

ve kterých se hodnotí plnění stanovených limitů. 

Mimořádná je situace sousedství města s EVL soustavy Natura 2000. Skutečnost, 

že EVL bylo vůbec možno vyhlásit svědčí o tom, že historický vývoj města, na který 

návrh ÚP organicky navazuje, nepůsobil významně negativně na prostředí 

Chropyňského luhu, což opravňuje předpoklad, že k tomu nedojde ani v důsledku 

dalšího rozvoje, byť se bude z malé části odehrávat i na území ochranného pásma 

EVL. Návrh převedení značné plochy pozemků, řazených dosud k zemědělskému 

půdnímu fondu, mezi plochy „veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch“ 

případné zesílení negativního, i když nepřímého, ovlivnění EVL u zastavěného 

území dostatečně kompenzuje, mj. díky umožnění podpory rozvoje v EVL prioritně 

chráněných druhů motýlů.    
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Variantní zpracování návrhu ÚP je soustředěno hlavně do 4 okruhů řešené 

problematiky: 

1) křížení silnice do Záříčí s železniční tratí 
2) rozmístění hrází protipovodňové ochrany 
3) variantní řešení prostoru bývalých lázní u rybníka Hejtman 
4) variantní využití plochy zemědělského statku mezi ulicemi Komenského a 

Drahy (silnic 435 a 436) 
 

ad 1) Řešení přejezdu železniční trati se z hlediska udržitelného rozvoje jeví jako 

indiferentní. Z hlediska ovlivnění životního prostředí je však významně preferabilní 

řešení podle varianty „A“, kdy křížení železniční trati se silnicí je umožněno 

koncepčně jak podjezdem ve stávající trase silnice, tak nadjezdem situovaným blíže 

k nádraží a nevyžaduje zřízení nové komunikace západně od zástavby města (DS 

24 ve variantě „B“), která překračuje hranice EVL Morava – Chropyňský luh.  

ad 2) V případě hrází protipovodňové ochrany je možno rozdíly v ovlivnění 

životního prostření, jež nastanou v případě jejich realizace, pokládat za nevýznamné. 

Volba varianty by měla vycházet z odborného posouzení (v rámci územní studie 

nebo projektu) protipovodňových opatření, jež by měly stanovit také způsob jejich 

ozelenění. 

ad 3) Návrh na řešení území zemědělského statku mezi ulicemi Komenského a 

Drahy spočívá ve variantě „A“ v ponechání větší části areálu původnímu účelu. 

Menší část, tvořenou volným prostranstvím ve směru k ulici Drahy, pak k využití 

pro drobnou výrobu a skladování a veřejné prostranství. Varianta „B“ navrhuje 

využít areál pro smíšené využití městské SO.2 6 (bydlení, malá komerce, služby, 

řemesla) a přilehlá území jako veřejné prostranství (komunikaci) P*77 a veřejné 

prostranství v převahou nezpevněných ploch PZ 78. Toto řešení by vedlo k propojení 

obytných struktur města v části Hrad a Františkov s centrální částí u náměstí 

Svobody, je tedy výhodné z hlediska urbanistického a sociálního. Záměna 

výrobního prostoru za obytný je pravděpodobně také vhodnější z hlediska ochrany 

přírody v NPP Chropyňský rybník a EVL Morava – Chropyňský luh, samozřejmě 

v závislosti na jejím reálném využití, jež je možno ovlivnit při dalších krocích 

povolování využití podle příslušných zákonů.  

ad 4) Prostor zaniklých lázní u rybníka Hejtman je ve variantě „A“ navržen 

k vybudování objektů občanské vybavenosti nekomerčního charakteru (vzdělávání a 

výchova, zdravotní služby apod.) na ploše 1,959 ha. Ve variantě „B“ je zmenšena na 

1,175 ha s ponecháním volné plochy směrem k rybníku jako veřejného prostranství 

s převahou nezpevněných ploch PZ 80. Sousedící parcely kolem relativně živé ulice 

U Hejtmana se zahrádkami jsou pak navrženy k  smíšenému využití městskému. 

Oddělení objektu občanské vybavenosti od území s ochranou přírody ozeleněným 
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prostranstvím je z hlediska ochrany přírody vhodné. Záměna zahrádek za obytné 

budovy s možností dalšího nerušícího využití se jeví z pohledu ovlivnění životního 

prostředí  jako nevýznamná až indiferentní, z pohledu urbanistického rozvoje 

města pak jako příhodné. 

Varianta „B“ přináší dále také návrh využití území pro vybudování kanalizační 

stoky TV 89 od východní hranice katastru, tvořené zde Kyselovským potokem, ke 

stávající výrobním plochám na východě Chropyně, kde se napojí na městskou 

kanalizaci. Výstavbou by došlo k narušení lokálního biokoridoru, ovšem jen dočasně 

a nevýznamně. Sloužit má jako přivaděč odpadních vod z Kyselovic do ČOV 

v Chropyni, je tedy nutno umožnění jejího vybudování uvítat jak z hlediska 

ochrany přírody, tak z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje.  

Posledním rozdílem obou variant je posílení LBK 400221 vedeného podél 

Kyselovského potoka v širším okolí místa, kde potok bude křížit výše popsaná 

kanalizační stoka. Realizace tohoto návrhu přinese významné posílení územního 

systému ekologické stability na lokální úrovni za cenu jen malého záboru 

zemědělské půdy (0,221 ha půdy II. třídy ochrany včetně pobřežní části potoka). 

V souhrnu je ve většině případů možno z hlediska ochrany životního prostředí 

doporučit upřednostnění varianty „B“, s výjimkou přejezdu tratě silnicí do Záříčí, jež 

je zejména z hlediska ochrany přírody výhodněji řešen variantou „A“. Také 

v případě protipovodňové ochrany se z hlediska ochrany životního prostředí jeví 

výhodnější varianta „A“, vycházející z Koncepce řešení protipovodňové ochrany na 

území Zlínského kraje, rozhodnutí však bude nutno učinit na základě detailního 

odborného posouzení. 

 

8. Popis navrhovaných opatření 

 

Opatření směřující k eliminaci, snížení nebo kompenzaci vlivů na životní 

prostředí musí v případě využití možností daných návrhem územního plánu 

zohlednit především prostorovou provázanost obytných a výrobních částí území 

jako základní složky sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje 

s plochami ochrany přírody a územního systému ekologické stability. 

Základní opatření směřují k výběru rozvojových možností daných rozdílným 

řešením některých problémů v obou předložených variantách návrhu ÚP. 

→ Prostor bývalých lázní mezi ulicí U Hejtmana a Svodnicí řešit podle návrhu 

varianty „B“. 

→ Prostor zemědělského závodu mezi ulicemi Komenského a Drahy u 

Zámeckého rybníka řešit podle návrhu varianty „B“. 
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→ Mimoúrovňový přejezd silnice do Záříčí řešit podle návrhu varianty „A“. 

→ Řešení protipovodňové ochrany Chropyně a Plešovce podmínit zpracováním 

odborného posudku, jež rozhodne mezi oběma navrženými variantami. 

 

Ostatní opatření se týkají funkčního naplnění jednotlivých návrhových ploch: 

→ Plochy pro obytnou zástavbu v blízkosti chráněných částí přírody koncipovat 

tak, aby přístupové komunikace ke stavbám byly pouze na straně odvrácené 

od chráněného území. 

(Týká se plochy BI 2)  

→ Plochy pro obytnou zástavbu v blízkosti chráněných částí přírody koncipovat 

tak, aby stavby byly od chráněných částí přírody odděleny zahradami. 

(Týká se ploch BI 2, BH 4, a v preferované variantě „B“ OS.2 6, OS,2 81 a OS.2 82)  

→ Management ploch veřejné zeleně a přírodní zeleně západně od obytných částí 

města a obce konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

(Týká se ploch P 38. K 54, PZ 28, 30, 31, 80) 

→ Způsob ozelenění hrází protipovodňové ochrany konzultovat s příslušným 

orgánem ochrany přírody. 

→ Na pozemcích návrhových ploch, kde byly provedeny velkoplošné meliorace 

půdy, zajistit zachování funkčnosti meliorací na zbývajících částech 

odvodňované plochy. 

(Týká se především plochy TV 89) 

 

9. Hodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního 

prostředí do územně plánovací dokumentace 

 

Území Chropyně je z hlediska ochrany přírody velmi citlivé, protože jeho značná 

část, celý západní a jižní segment, zaujímají plochy vyčleněné pro ochranu přírody a 

krajiny na mezinárodní nebo národní úrovni. To má samozřejmě vliv na možnosti 

rozvoje obou obcí ve správním území, která také s chráněnými částmi přírody 

z důvodů historického vývoje osídlení sousedí. 

Přesto je možno prohlásit, že navržená politika územního rozvoje Chropyně a 

Plešovce se nedostává do zásadní kolize s cíli ochrany životního prostředí  

definovanými  v odstavci (1) §2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

v platném znění. Významnější zásahy do chráněných území potenciálně vnášejí  

rezervy ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu celostátního nebo 

regionálního významu. Ty však není možno posuzovat jen na základě omezeného 
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úseku ve správním území Chropyně – v těchto případech je nutno se odvolat na 

vyhodnocení nadřazených rozvojových programů.  

Návrhy na využití území pro bydlení a s ním spojené civilizační funkce 

v blízkosti hranice EVL Morava – Chropyňský luh, a někdy v jeho ochranném 

pásmu, nicméně vzbuzují jisté obavy z možného nepřímého ovlivnění chráněného 

území. Návrh územního plánu se snaží v dosažitelné míře eliminovat ovlivnění 

oddělováním obytných ploch od chráněné přírody plochami veřejné zeleně nebo 

zahradami, ať už určenými pro individuální rekreaci, nebo jako součásti zástavby 

rodinných domů, když prostory pro přístupové komunikace jsou koncipovány tak, 

aby vlastní stavby a provoz domů byly od hranice chráněné přírody co 

nejvzdálenější.  

Dočasný negativní vliv na chráněnou přírodu by mohlo mít budování některých 

protipovodňových hrází. Ovlivnění při budování ale může být omezeno vhodnými 

postupy jejich vršení a ozelenění a v průběhu doby se mohou stát integrální součástí 

přírodního prostředí luhu. Obavy z krátkodobého negativního ovlivnění chráněné 

přírody nemohou převážit nad zájmem ochrany majetku a životů lidí. 

Významným příspěvkem k ochraně přírody se může stát, v případě vhodně 

zvoleného managementu, navržené převedení rozsáhlých ploch EVL Morava – 

Chropyňský luh a NRBC Chropyňský luh ze zemědělského půdního fondu mezi 

přírodní plochy nebo do kategorie území zeleně zvané „veřejné prostranství 

s převahou nezpevněných ploch“. Realizací návrhu ÚP by byl také významně 

posílen územní systém ekologické stability na místní úrovni. 

Odnětí velkých ploch zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu 

představuje na druhou stranu významný negativní vliv na zemědělskou půdu a 

možnosti jejího trvalého využívání. Řešení však odpovídá nadřazeným koncepcím 

přesahujícím správní území Chropyně, včetně ochrany přírody na základě 

celoevropské soustavy Natura 2000. 

 

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územně 

plánovací dokumentace na životní prostředí 

 

Nejvýznamnějším územním regulativem potenciálně omezujícím činnosti a 

stavby z hlediska ochrany přírody, které by na katastrálním území Chropyně a 

Plešovce bylo možno realizovat, je evropsky významná lokalita Morava – 

Chropyňský luh. Ještě větší rozsah má nadregionální biocentrum územního systému 

ekologické stability Chropyňský luh. Jejich ochrana, případně posílení a rozvoj jejich 
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funkcí, musí být základním prizmatem nahlížení politiky navrhovaného územního 

plánu, vedle požadavků vyvolaných platnou legislativou. 

  

 Přípustná míra nepřímého ovlivnění evropsky významné lokality Morava – 

Chropyňský luh. 

 Způsob hospodaření na pozemcích navržených k převedení ze ZPF mezi 

veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch jako součásti EVL a 

NRBC.  

 Způsob využití území pro průmyslovou výrobu a pro drobnou výrobu a 

skladování s vyloučením výrob rizikových z hlediska veřejného zdraví nebo 

životního prostředí. 

 Úroveň hlučnosti ve venkovním prostoru obytných staveb v oblastech 

dotčených dopravními stavbami a v okolí ploch pro výrobu. 

 Udržení kvality ovzduší v souladu s požadavky směrnice 96-62-EC: nepřipustit, 

aby již jednou dosažená vyhovující úroveň kvality ovzduší byla snížena. 

 Účinnost protipovodňových opatření.  

  

11. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

 

Návrh územního plánu předkládá představu o vývoji Chropyně a Plešovce jako 

urbanisticky sevřených sídel s vyváženým zastoupením obytných a výrobních částí, 

chráněných proti účinkům povodně ochrannými valy a neatakujícím nadmíru 

přírodu Chropyňského luhu, chráněnou na několika úrovních ochrany. Je zpracován 

ve dvou variantách, které se liší hlavně ve využití dříve nebo dosud zastavěných 

prostor lázní u rybníka Hejtman a zemědělského podniku mezi ulicemi Drahy a 

Komenského u Zámeckého rybníka, dále v rozsahu protipovodňové ochrany a řešení 

přejezdu železniční trati silnicí do Záříčí.   

Východní část Chropyně je vyčleněna pro průmyslovou výrobu nebo drobnou 

výrobu a služby, v návaznosti na již existující výrobní areály, z nichž je největší a 

nejvýznamnější Výrobní a logistický areál Chropyně (dřívější Technoplast). Mezi 

výrobní zónu a zastavěnou číst města je navržena výstavba objektů pro bydlení, 

jednak formou rodinných domů s individuálním bydlením, jednak formou smíšené 

městské zástavby, ve které mohou být obytné objekty využívány i pro drobnou 

komerční činnosti, řemeslnou výrobu a služby jako obchody, dílny a kanceláře.  

Připouští se výstavba obytných objektů o dvou nadzemních podlažích 

s podkrovím.   
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Dlouhodobé záměry v oblasti rozvoje bydlení a výroby vyžadují značný zábor 

půdy. Jde však o velkoryse pojatou politiku dlouhodobého rozvoje, o čemž svědčí i 

možnosti výstavby cca 267 nových rodinných domů jen pro bydlení a dalších 29 

(varianta „A“) nebo 33 (varianta „B“) domů s možností umístění obchodů, 

řemeslnických dílen a kanceláří služeb a 5 domů s možností prostorů pro 

zemědělskou výrobu. U hromadné bytové výstavby se předpokládá vznik pouze 18 

bytových jednotek. Odlišení obou variant je způsobeno rozdílným využitím areálu 

zemědělského podniku pro městské využití s domy umožňujícími hospodářskou 

činnost a navržení dalších v oblasti bývalých lázní ve variantě „B“. 

Využití výrobních ploch není možné specifikovat, jejich rozsah je však 

nepochybně dostačující pro rozvoj hospodářství, poskytující pracovní místa 

obyvatelům nových domů a bytů. Jedná se o více než 14,5 ha pro rozšíření 

„Výrobního a logistického areálu Chropyně“ a 9,941 ha, resp. 9,341 ha (varianta „B“) 

plochy pro drobnou výrobu a služby. Rozdíl vzniká návrhem na využití části 

zemědělského areálu pro drobnou výrobu a služby (místo části plochy městského 

využití ve variantě „B“). 

Velký důraz je kladen na protipovodňovou ochranu města a přidružené obce. 

V zásadě vychází z koncepce navržené Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje 

(varianta „B“) nebo z Koncepce řešení protipovodňové ochrany na území Zlínského 

kraje (varianta „A“). Z hlediska ovlivnění životního prostředí se jeví přijatelnější 

méně rozsáhlý návrh varianty „A“. Reálně však musí být pro komplex 

protipovodňových opatření zpracován detailní prováděcí projekt, který 

problematiku detailně vyhodnotí.  

Plošně rozsáhlý je příspěvek návrhu územního plánu k rozšíření nadregionálního 

biokoridoru územního systému ekologické stability a EVL Morava – Chropyňský 

luh, v jejichž ploše, zejména v SZ části katastru Chropyně, by měla být odňata půda 

ze zemědělského půdního fondu a převedena do přírodních ploch, případně, 

v blízkosti městské zástavby, mezi prostranství s převahou nezpevněných ploch.    

Návrh ÚP umožní také vybudování mimoúrovňového křížení železniční trati 

Brno – Přerov se silnicí Chropyně – Záříčí. Ve variantě „A“ podjezdem v současné 

trase silnice nebo nadjezdem blíže k nádraží, ve variantě „B“ západně od současné 

trasy s napojením na novou objízdnou trasu silnice kolem západního okraje 

Chropyně, částečně již na území evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. 
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12. Závěr 

 

Návrh územního plánu Chropyně přináší dlouhodobou perspektivu rozvoje 

města a přidružené obce, umístěných v citlivé oblasti sousedící s chráněným územím 

přírody komplexu Chropyňského luhu. Důležitost jednotlivých pilířů udržitelného 

rozvoje je přitom důsledně balancována se zvláštním ohledem na ochranu přírody, 

aniž by byla potlačena důležitost sociálního a ekonomického pilíře rozvoje. 

Blízké, historicky vzniklé sousedství chráněného Chropyňského luhu s městem a 

Plešovcem vede k jen nepřímému ovlivňování přírody v evropsky významné 

lokalitě, což umožňuje připustit realizaci záměrů v rozsahu navrženém územním 

plánem s upřesněním, vycházejícím z hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 a 

tohoto vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj, jež navrhuje 

upřednostnění varianty „B“ územního plánu, s výjimkou řešení mimo úrovňového 

přejezdu železniční trati Brno – Přerov, kde se jako vhodnější řešení jeví návrh 

obsažený ve variantě „A“. V rámci projednání konceptu územního plánu bude 

rovněž rozhodnuto  mezi dvěma řešeními protipovodňové ochrany. Zde se jeví jako 

dostačující varianta „A“ , která je v souladu s dokumentem „Studie ochrany před 

povodněmi na území Zlínského kraje“.  

Celkově je návrh územního plánu dlouhodobou koncepcí zajišťující možnost 

realizace základních rozvojových programů města a přidružené obce bez závažného 

ovlivnění životního prostředí a nepřijatelných vlivů na chráněné části přírody.  

 

 

 

                                                              
 Praha, 8. 4. 2011                                        Jiří Maňour 
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13. Návrh stanoviska příslušného úřadu 

 

STANOVISKO  

 

Krajského úřadu Zlínského kraje  

 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně  

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

znění pozdějších předpisů,  

 

k návrhu koncepce  

 

„Územní plán Chropyně“  

 

Předkladatel koncepce:  

Městský úřad Kroměříž 
Odbor rozvoje města 
Velké náměstí 115/1 

767 01 Kroměříž 

 

Zpracovatel koncepce:  

ing. arch. Milan Krouman 

AKTÉ projekt s.r.o. 

Kolárova 629 

767 01 Kroměříž 

 

Zpracovatel vyhodnocení:  

p.g. Jiří Maňour CSc.  

Sládkovičova 11  

142 00 Praha 4  

(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí dle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 45329/ENV/06) 

 

Stručný popis koncepce:  
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Cílem návrhu územního plánu je zajištění dlouhodobého optimálně 

proporcionálního rozvoje Chropyně a místní části Plešovec jako souvislých 

urbanizovaných celků při zachování jejich základní struktury ploch, s ohledem na 

významně limitující faktor ochrany přírody evropsky významné lokality soustavy 

Natura 2000 Morava – Chropyňský luh a dalších chráněných územích a na prvky 

nadregionální úrovně územního systému ekologické stability.   

Návrh územního plánu řeší jako stěžejní problematiku posílení sociálního a 

ekonomického pilíře udržitelného rozvoje Chropyně a Plešovce prostřednictvím 

umožnění podnikatelských aktivit na nových rozvojových plochách průmyslové a 

drobné výroby a skladování v kontextu s návrhem urbanistického rozvoje obce 

v oblasti bydlení ze strategické perspektivy. Je veden snahou dosáhnout vzniku 

sevřeného urbanistického celku bez dalšího rozvolňování zástavby v krajině, 

charakteristického pro dřívější rozšiřování zástavby především podél regionálních 

komunikací. 

Návrh územního plánu přebírá z nadřazených rozvojových koncepcí rozvojové 

plochy celostátní nebo nadregionální infrastruktury, které vyvolávají nejvýznamnější 

negativní ovlivnění přírody v chráněných oblastech, které jsou však z větší části 

pouze potenciální, neboť se jedná o územní rezervy nebo posílení již exitujících 

dopravních a technických struktur. V případech ostatních návrhových ploch 

nedojde, při respektování navržených opatření, k významnému přímému ovlivnění  

chráněných částí přírody. 

Jako nejvýznamnější negativní vliv navržené územní politiky se jeví ztráta 

zemědělské půdy, ke které dochází většinou v důsledku posílení ochrany přírody a 

posílení územní ekologické stability, což tuto ztrátu dostatečně kompenzuje. Ztrátu 

zemědělské půdy v důsledku rozvoje bydlení a ekonomických aktivit je nutno chápat 

jako nutný předpoklad udržitelnosti rozvoje ve všech jeho souvislostech.    

 

Průběh posuzování:  
 
Zadání „Územního plánu Chropyně“ bylo předloženo k posouzení dotčeným 

úřadům, institucím, sousedním obcím a veřejnosti. 

 
K návrhu se vyjádřily: 
 

Dotčené orgány státní správy: 
 

Městský úřad Kroměříž, koordinovaným  stanoviskem č. 0026/09 ze dne 23.11.2009  
 

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
koordinovaným  stanoviskem č.j. KUZL 69873/2009, spisová značka KUSP 
69873/2009 ŽPZE –MM 
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Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 
2687/84, č.j. 3536/2009-1383-ÚP-BR 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, vyjádřením č.j.: 39067/2009/05100 
ze dne 3.11. 2009 
 

Obvodní báňský úřad v Ostravě, stanoviskem č.j. 9078/2009-460/Ing.Tk/Mc ze dne 
25.11.2009 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, vyjádřením č.j.:  
HSZL–58/2–CNP–SŘ–2009 ze dne 6.11.2009   
 
Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj, stanoviskem č.j. 2009/5887/KVSZ ze dne 
24.11.2009 
 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha, vyjádřením č.j.: SÚJB/OPZ/25535/2009          
ze dne23.11.2009        
 

Dotčený orgán samosprávy: 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování, č.j.: KUZL 69780/2009 ÚP-Br ze dne 12.112009    
 

Ostatní zainteresované instituce:  
 
Úřad pro civilní letectví, Praha, vyjádřením  č.j.: 5071/09–701 ze dne 27.10.2009  
 
ČEPRO, a.s., Praha, vyjádřením č.j.: 6195/PŘ/09, SP/2674/vy/09 ze dne 19.11.2009 
 
Státní plavební správa, č.j. 2884/PR/09 ze dne 20.11.2009 
 
Ředitelství vodních cest ČR, č.j. ŘVC/2388/09 ze dne 10.11.2009 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha, č.j. 58154/96/09-OKS 
ze dne 18.11.2009 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Olomouc, č.j. SSO-U1-
4157/2009/Gry ze dne 6.11.2009 
 
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., č.j.: UP/4344/09 ze dne 24.11.2009 
 
Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Kroměříži, č.j.:NPÚ-
373/3469/2009 ze dne 11.11.2009 
 
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště 
Přerov, č.j. Chropyně 342 09 ze dne 20.11.2009 
 



Vyhodnocení vlivů územního plánu Chropyně 

na udržitelný rozvoj území a na životní prostředí 

 

 56 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., ze dne 19.11.2009 
 
MND a.s., Úprkova 807/6 Hodonín, Č.j. 726/202/09 
 
RWE Transgas Net, č.j.: 4778/09/OVP/N ze dne 25. 8. 2009 
 

Podněty sousedních obcí 
 
Sousední obce neuplatnily své podněty.  
 

Připomínky občanů 
 
Paní Eliška Schwobová.  
 

K návrhu ÚP se vyjádřily: 
 

Bude doplněno. 

 

Stručný popis posuzování:  
 

Vyhodnocení vlivů koncepce „Územní plán Chropyně“ na udržitelný rozvoj a 

životní prostředí bylo provedeno v souladu se zákonem o posuzování vlivů na 

životní prostředí a zpracováno v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) s přihlédnutím k požadavkům na jeho 

rozsah a obsah uvedeným v koordinovaném stanovisku Krajského úřadu Zlínského 

kraje.  

 

Na základě stávajících výstupů procesu Vyhodnocení vlivů  Územního plánu 

Chropyně na udržitelný rozvoj území a životní prostředí lze konstatovat, že nebyly 

identifikovány takové negativní vlivy této koncepce na udržitelný rozvoj, životní 

prostředí a veřejné zdraví, které by znemožňovaly její schválení.  

 

Případné nepříznivé vlivy, které mohou vzniknout při realizaci některých dílčích 

změn územního plánu, budou pomocí stanovených kritérií a navržených opatření 

podchyceny a účinně eliminovány, minimalizovány nebo kompenzovány v rámci  

hodnocení projektů funkčního naplnění změn. 

 

Závěry vyhodnocení:  
 

Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný orgán podle § 22 písmena b) zákona  
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o posuzování vlivů na životní prostředí na základě návrhu územního plánu včetně 

vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území a životní prostředí a vyjádření k 

němu podaných  

vydává  

 

SOUHLASNÉ  STANOVISKO  

 

k návrhu koncepce  

 

„Územní plán Chropyně“  

 

za dodržení níže uvedených podmínek: 

 

1. Prostor bývalých lázní mezi ulicí U Hejtmana a Svodnicí řešit podle návrhu 

varianty „B“. 

2. Prostor zemědělského závodu mezi ulicemi Komenského a Drahy u 

Zámeckého rybníka řešit podle návrhu varianty „B“. 

3. Mimoúrovňový přejezd silnice do Záříčí řešit podle návrhu varianty „A“. 

4. Řešení protipovodňové ochrany Chropyně a Plešovce podmínit zpracováním 

odborného posudku, jež rozhodne mezi oběma navrženými variantami. 

5. Plochy pro obytnou zástavbu v blízkosti chráněných částí přírody koncipovat 

tak, aby přístupové komunikace ke stavbám byly pouze na straně odvrácené 

od chráněného území. 

6. Plochy pro obytnou zástavbu v blízkosti chráněných částí přírody koncipovat 

tak, aby stavby byly od chráněných částí přírody odděleny zahradami. 

7. Management ploch veřejné zeleně a přírodní zeleně západně od obytných částí 

města a obce konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. 

8. Způsob ozelenění hrází protipovodňové ochrany konzultovat s příslušným 

orgánem ochrany přírody. 

9. Na pozemcích návrhových ploch, kde byly provedeny velkoplošné meliorace 

půdy, zajistit zachování funkčnosti meliorací na zbývajících částech 

odvodňované plochy. 

 

 

RNDr. Alan Urc  

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

 


