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ÚZEMNÍ PLÁN KAROLINKA
ODŮVODNĚNÍ – textová část
A)

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
V ÚZEMÍ

A.1

Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje České republiky 2008 byla schválena usnesením vlády č.929/2009 dne
20. července 2009. Pro území města Karolinka vyplývají z Politiky územního rozvoje (PÚR)
požadavky na:
− respektování podmínek a kritérií vyplývajících z polohy města ve vymezené
Specifické oblasti Beskydy- SOB2
− republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
Požadavky dále rozvíjí a upřesňují Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (viz. bod A.2).
Požadavky vyplývající z polohy města Karolinka ve Specifické oblasti Beskydy se do řešení promítly
následovně:
• podmínky pro rozvoj rekreace jsou vytvářeny návrhem plochy občanské vybavenosti
specifických forem (č. 16- vyhlídkové zastavení), plochy pro rozšíření zázemí tělovýchovy a
sportu (č. 17)
• stabilizací stávajících cyklotras jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj cyklistických tras
• územním plánem jsou stabilizovány zemědělské plochy podhorského charakteru
s pastvinářstvím (nejsou narušovány novými zastavitelnými plochami) - územní rozvoj města
je řešen s ohledem na zachování cenné krajinářské hodnoty území (viz. plocha č. 4)
• územní plán vytváří podmínky k rozvoji bydlení (č. 1-13), občanské vybavenosti (č. 14-17),
výroby (č. 22-23) a veřejné infrastruktury tak, aby byl vytvořen rámec pro umisťování aktivit
spojených s restrukturalizací ekonomiky
• podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem byly
vyhodnoceny a jsou ve stávající podobě respektovány, především stabilizací ploch pro silniční
dopravu
Požadavky na respektování republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje
se v řešení pro území města Karolinka promítly následovně:
• charakterem, rozsahem a umístěním nových zastavitelných ploch je zachován ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice
• vymezením nových zastavitelných ploch vyplývajících především z urbanistických požadavků
na rozvoj obytné funkce, občanské vybavenosti a řešení koncepce výroby jsou vytvářeny
podmínky pro rozvoj města při respektování hodnot území
• návrhem byly respektovány a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území,
vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
• vymezením občanské vybavenosti specifických forem (č. 16- vyhlídkové zastavení), plochy
pro rozšíření zázemí tělovýchovy a sportu (č. 17) jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj a využití
předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika,
sportovní vyžití), při zachování a rozvoji hodnot v území
• v záplavovém území Vsetínské Bečvy Q100 a vodního toku Stanovnice jsou vymezeny plochy
č. 3, 11, 14, 18, 20, 22 a 25. Zdůvodnění je uvedeno v následujících řádcích:
- plocha č. 20 je návrhem dopravní infrastruktury (křižovatky Bzové) pro zlepšení přístupnosti
údolí Bzové. Předpokládá se, že stavba bude na náspu a nebude tak ohrožena zaplavením.
- plocha č. 3 doplňuje stávající obytnou zástavbu, plocha č. 22 je plochou výroby a plocha č.
25 tvoří izolační zeleň mezi těmito plochami. V návaznosti na tyto plochy je vybudována
cyklostezka, která plní funkci protipovodňového opatření (hráze) pro dané plochy. Dále pak
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bude záplavové území zohledněno při vlastním umisťování staveb. Plocha je přebírána z ÚPN
SÚ Karolinka. Podrobněji je řešení jednotlivých ploch uvedeno v kapitole C.1.
- plocha č. 11 je limitována záplavovým územím v minimálním rozsahu ze severní strany a
v této části se nepředpokládá umisťování staveb, a to i s ohledem na další limit - el. vedení
VN
- plochy č. 14 a 18 leží v nově stanoveném záplavovém území vodního toku Stanovnice.
Vzhledem k navrhovanému způsobu využití pro parkování příp. garážování u plochy č. 18 a
využití pro občanskou vybavenost typu integrovaného záchranného systému u plochy č 14
byly plochy ponechány. Daná plocha se nachází v blízkosti centra obce ve strategické poloze
pro navržené využití
• jsou vytvořeny podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury vycházející
z urbanistické koncepce
• vymezením stávajících ploch dopravní infrastruktury a návrhem ploch nových (křižovatka
Bzové, č. 20) jsou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti území
• pro zajištění kvality života obyvatel byly zohledněny nároky dalšího vývoje a rozvoje území,
při respektování urbanistické koncepce
• urbanistická koncepce zohledňuje kvalitu a využití bytového fondu
• v souvislosti s požadavky na kvalitní sídelní strukturu je vymezována plocha přestavby
sportovního areálu v centru města (lok. č. 9 U Koníka)
• podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potencionálními riziky
a přírodními katastrofami v území jsou dostačující. Ochrana území před povodněmi je
uvedena v kap. A.3 – viz vyhodnocení Plánu oblastí povodí Moravy a Studie ochrany před
povodněmi.
• vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod v zastavěných
územích a zastavitelných plochách s cílem využití jako zdroje vody a zmirňování účinků
povodní není primárně řešitelné územním plánem, ale spíše podrobnějších dokumentací.
Územním plánem je řešena organizace krajiny, jež významně přispívá k zmírňování účinků
povodní. Vymezení jednotlivých funkčních ploch vytváří základní předpoklady pro zvyšování
retenční schopnosti krajiny.
• návrhem jednotlivých zastavitelných funkčních ploch (konceptem rozvoje města) jsou
vytvářeny podmínky pro vytváření pracovních příležitostí v území

A.2

Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem –
se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje

Správní území města Karolinka je řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti
23.10.2008. Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem
Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012.
Ze ZÚR ZK vyplývají pro řešené území konkrétní požadavky na respektování a upřesnění:
− specifické oblasti Beskydy SOB2
− vymezení ploch a koridorů ÚSES – PU78, PU155, PU156, PU115, PU45, PU19
− ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
− krajinného celku Vsetínsko, krajinného prostoru 6.3 - údolí Vsetínské Bečvy
(krajina lesní s lukařením)
− priorit územního plánování
− územních studií
− v oblasti vodního hospodářství - ochrany před povodněmi
Podmínky vyplývající ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) byly vyhodnoceny a plně respektovány
následujícím způsobem:
•

požadavky vyplývající z polohy města ve Specifické oblasti Beskydy SOB2 jsou podrobněji
stanoveny v ZÚR ZK:
a)
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Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje nejsou v řešeném území vymezovány
nové plochy a koridory pro rozvojové záměry s výjimkou ÚSES – viz další bod
vyhodnocení.
b)

prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením SOB2 a
stanovit pravidla pro jejich využití
Nové zastavitelné plochy jsou územním plánem vymezeny v rozsahu kap. C.2
Návrhu a podmínky pro využití těchto ploch jsou stanoveny v kap. F. Návrhu. Rozsah
navrhovaných ploch odpovídá charakteru a velikosti sídla a je zohledněno i postavení
města ve struktuře osídlení. Z toho vyplývá i návrh jednotlivých zastavitelných ploch
např. nové plochy pro bydlení, občanské vybavení a plochy výroby a skladování.

c)

prověřit územní podmínky pro doplnění vybavenosti rekreace a turistiky v nástupních
centrech SOB2 a II/ 487
S ohledem na charakter a potenciál sídla v oblasti cestovního ruchu jsou navrženy
nové plochy s cílem zvýšení atraktivity území - plochy občanského vybavení O č. 14,
15, OX č. 16 (vyhlídkové zastavení), OS č. 17 (rozšíření ski areálu). Pro doplnění
chybějících služeb v centrální části města slouží i přestavbová plocha SO.1 č. 9.

d)

dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území
SOB2, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na
přírodní a krajinné hodnoty v území SOB2
Ochrana a rozvoj hodnot území je podrobněji rozvedena v kap. B.1 písmeno f)
Odůvodnění. Nové zastavitelné plochy jsou v převážné většině vymezovány
v návaznosti na zastavěné území. Ochrana a rozvoj hodnot urbanistických,
architektonických a kulturních jsou v řešení určovány podmínkami pro využití ploch
zastavěného území a návrhových zastavitelných ploch. U navrhovaných
zastavitelných ploch většího plošného rozsahu (SO.1 č. 9) je stanovena podmínka
zpracování územní studie pro podrobnější stanovení podmínek využití.

e)

prověřit územní předpoklady pro zlepšení dopravního propojení se Slovenskem a pro
rozšíření nabídky přeshraničních pěších a cyklistických spojení
Zastavěným územím města prochází ve směru východ – západ stávající cyklotrasa
„Bečva“, která vede po nově vybudovaných cyklostezkách. Na páteřní cyklotrasu
navazují cyklotrasy vedené po místních příp. účelových komunikacích. Návrh
respektuje stávající trasy pěší dopravy. S ohledem na rekreační charakter území se
zda nacházejí tradiční turistické trasy např. od Vsetínské Bečvy směrem Stanovnice Velký Javorník, a další, včetně návaznosti na Slovensko. Podrobněji také viz bod A.3
Odůvodnění - vyhodnocení Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje.

•

byly vymezeny plochy a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES) jako
požadavek ze ZÚR:
• Nadregionální ÚSES vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (vychází
z koncepce Nadregionálního a regionálního USES Zlínského kraje) zasahuje v jižní
části katastru nadregionálním biokoridorem 147 Makyta- Hranice vedoucí z
nadregionálního biocentra Makyta ležící mimo řešené území dále na hranice kraje i
republiky.
• Regionální ÚSES je na území katastru v jeho severní části reprezentován regionálním
biocentrem 131 Leští, Raťkov, jež je napojeno regionálními biokoridory 1573 Leští,
Raťkov – Cáb na regionální biocentrum Cáb na západě (leží na území města Vsetína
a obce Halenkov) a biokoridorem 1574 Klotová, Solisko – Leští, Raťkov na
regionální biocentrum Kotlová-Solisko na východě (území obce Horní Bečva a Velké
Karlovice). V nadregionálním biokoridoru vymezeném v jižní části katastru jsou
vložena regionální biocentra Stolečný a 94 Frňovské. U všech prvků regionálního
USES se jedná o lesní typy. Tvary a poloha biocenter byly optimalizovány s ohledem
na koordinaci s jinými plochami s rozdílným způsobem využití, funkčnost biocenter a
dle prostorového dělení lesa.
Všechny prvky ÚSES jsou vymezeny jako nezastavitelné a jsou vymezeny v podrobnosti
územního plánu jako stávající plochy (na stávajících funkčních společenstvech), a z toho
důvodu nejsou navrhovány jako veřejně prospěšná opatření
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• rozvoj města je koncipován tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy rozvoje především
na přírodní a krajinné hodnoty (jsou navrhovány ucelené rozsáhlejší lokality bez návrhu
drobných ploch, jež by ve výsledku výrazněji zasahovaly do krajinných hodnot). V řešení
územního plánu byly zohledněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, které jsou dané
zejména situováním obce v CHKO Beskydy, EVL Beskydy, ptačí oblasti Horní Vsacko,
CHOPAV Beskydy a další. Principy ochrany těchto hodnot byly uplatněny při vymezování
jednotlivých ploch rozdílným způsobem využití (situování, velikost) a stanovením podmínek
jejich regulace (podlažnost, koeficient zastavění). Řešením územního plánu jsou hodnoty
naopak rozvíjeny a posilovány.Jsou zohledněny nemovité kulturní památky i památky
místního významu a krajově typická lidová architektura. Civilizační hodnota daná rekreační
a turistickou atraktivitou Beskyd byla jedním z ukazatelů při zpracování návrhu územního
plánu, který je respektována dále rozvíjen (viz. plochy č. 16, 17, aj.). Při vymezování nových
zastavitelných ploch pro bydlení byly zohledněny pohledové horizonty.
•

typické znaky krajinného rázu, krajinné scény a cílové charakteristiky krajiny jsou
urbanistickou koncepcí respektovány a zachovávány. Obec se nachází v krajinném celku
Vsetínsko, v krajinném prostoru údolí Vsetínské Bečvy. Návrhem územního plánu byla
respektována charakteristika krajinného prostoru - krajina lesní s lukařením, pro kterou je
typické střídání pastvin s lesními porosty. V rámci uvedeného typu krajiny se přepokládá
přizpůsobení využití území ochraně lesa, což bylo v řešení územního plánu zohledněno
a územním plánem nejsou nově navrhovány plochy k odlesnění a pozemky určené plnění
funkce lesa nejsou s výjimkou lokality č. 17 dotčeny návrhem zastavitelných ploch.

•

jsou respektovány a naplňovány priority územního plánování ze ZUR ZK, zejména body 1,
4, 5, 6, 7, 8, 10, a to následujícím způsobem:
- návrh ÚP Karolinka přispívá k vyváženosti tří pilířů udržitelného rozvoje území (viz.
Vyhodnocení vlivů ÚP Karolinka na udržitelný rozvoj). Posilován je pilíř
sociodemografický, a to návrhem ploch pro bydlení (č.1-13), plochy občanské vybavenosti
specifických forem OX pro vyhlídkové zastavení č. 16, plochy pro tělovýchovu a sport č.
17 (doplnění stávajícího lyžařského areálu), a ploch občanského vybavení pod přehradou
(č.14 a 15), které umožní volnočasové aktivity, a tím přispějí k posílení soudržnosti
obyvatel, vše při respektování podmínek pro zdravé životní prostředí a hodnot území.
Současně je podporován i pilíř hospodářský, a to návrhem ploch pro výrobu V č. 22 a 23.
Tento pilíř je současně podporován i rozvojem občanského vybavení s důrazem na využití
rekreačního potenciálu území.
- řešením ÚP Karolinka jsou dány podmínky pro zvýšení atraktivity města (plochy OX č. 16,
OS č. 17 a další), a tím větší konkurenceschopnosti obce.
- zastavěným územím města prochází ve směru východ – západ stávající cyklotrasa, která
vede po nově vybudovaných cyklostezkách, na které navazuje související zázemí. Na
páteřní cyklotrasu navazují cyklotrasy vedené po místních příp. účelových komunikacích,
stabilizovaných územním plánem jako plochy veřejných prostranství a dopravy.
- pro zlepšení dopravní obslužnosti je navržena plocha č. 20, která umožní odstranění
dopravní závady v podobě problematického napojení údolí Bzové
- návrhem ÚP Karolinka jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech
přírodních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí
a ochranu jeho hlavních složek. V územním plánu jsou stabilizovány plochy s civilizačními
a kulturními hodnotami a u těchto ploch stanoveny odpovídající podmínky využití. ÚP
Karolinka zohledňuje přírodní a krajinné hodnoty v území (NATURA 2000, přírodní
památky, CHKO Beskydy, CHOPAV, aj.) a především bylo dbáno na ochranu krajiny
a přírody a krajinného rázu území ležícího v CHKO Beskydy.
- vymezení ploch a objektů pro podnikání v zastavěném území je stabilizované a nedochází
ke zhoršení podmínek pro využívání zastavěného území a je dodržena funkční a
urbanistická celistvost sídla.
- v návrhu je zajištěna ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské půdy – viz
kap. E. Odůvodnění), zeleně a je zohledněn i požadavek na hospodárné využívání
zastavěného území. Návrhem zastavitelných ploch, které jsou vymezovány v návaznosti
na zastavěné území, nedochází k fragmentaci veřejné zeleně.
- jsou stabilizovány a podporovány podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, poznávací turistika, sportovní využití a
související služby) – návrh plochy č. 16 pro realizaci vyhlídkového zastavení a č. 17 pro
rozvoj stávajícího sportovního areálů. A dále v případě plochy č. 9 se jedná o přestavbu
z nefunkčního sportovního hřiště na multifunkční sportovně-obchodně-obytný komplex.
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Odůvodnění

návrhem územního plánu byla respektována charakteristika krajinného prostoru - krajina
lesní s lukařením, pro kterou je typické střídání pastvin s lesními porosty. V rámci
uvedeného typu krajiny se přepokládá přizpůsobení využití území ochraně lesa, což bylo
v řešení územního plánu zohledněno (zábor lesa představuje pouze lokalita č. 17, která
byla převzata ze stávající územně plánovací dokumentace.
protipovodňová ochrana území je navržena pomocí hrází a zasahuje do stávajících
i navrhovaných ploch. Vzhledem k navrženému uspořádání území se předpokládá
situování protipovodňové hráze v místě stávající cyklostezky, kde plní funkci hráze těleso
komunikace. Toto řešení lze zajistit téměř v celé trase navržených protipovodňových
opatření, a proto je protipovodňová ochrana jako veřejná technická infrastruktura
přípustná v daných plochách bez nároku na vlastní urbanistické plochy. Stejně tak lze
realizovat protipovodňová opatření i v dalších plochách s rozdílným způsobem využití –
plochy veřejných prostranství P*, plochy se smíšenou funkcí. Dalším z opatření na
ochranu před povodněmi v ploše povodí jsou úpravy v krajině zaměřené na zvýšení
retenční a akumulační schopnosti celého zemí prostřednictvím organizace okrajiny např.
vhodné uspořádání cestní sítě, zachování ploch krajinné zeleně, které plní také funkci
protierozní. Tato podmínka je splněna stávající i navrhovanou koncepcí organizace
krajiny.
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití připouštějí technickou infrastrukturu, jejíž
součástí jsou i opatření pro zadržování vsakování a využívání srážkových vod.
návrhem jsou minimalizována potenciální rizika vznikající v důsledku přírodních katastrof
– rozvojové plochy pro bydlení jsou navrhovány mimo sesuvná území.
vzhledem k situování obce v krajině a k vysokému podílu lesa nejsou nad rámec
stávajících opatření navrhována další protipovodňová a protierozní opatření.

územní studie „Rozvoj dopravní infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport
a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru“ a „Prověření elektrického vedení
VVN 400kV Otrokovice – Vizovice – Střelná – hranice ČR/SR“ nebyly doposud vůbec
zpracovány.
Uzemní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ navrhuje na území města intenzifikaci
občanské vybavenosti v centrální části města a zvýšení standardu Ski areálu Karolinka.
Rozsah řešeného území je zřejmý z následujícího obrázku.
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Jedná se o následující plochy:
Centrální část města
K1-1 – plochy komerčních zařízení – stav (OK)
Plocha je v ÚP vymezena jako stávající plocha O
Ski areál Karolinka
K2-1 – plochy technického a dopravního zázemí tělovýchovy, sportu a rekreace – stav (OS.D)
(navýšení kapacity parkovacích stání a úprav přístupové komunikace bez navýšení
nových ploch)
Plocha je v ÚP vymezena jako stávající plocha OS a navrhovaná plocha OS č.17.
K2-2 – plochy pro tělovýchovu a sport – stav (OS)
Plocha je v ÚP vymezena jako stávající plocha OS v rozsahu lyžařského vleku, dále jako
plocha smíšená nezastavěného území S* v rozsahu sjezdovky. Do plochy zasahuje také
navrhovaná plocha občanské vybavenosti specifických forem OX č. 16 pro vyhlídkové
zastavění.
Nastavené podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze
stejných nebo obdobných principů jako v dané studii, ale jsou svým návrhem přizpůsobeny
potřebám celého území řešeného územním plánem a obecně lze konstatovat, že hlavní
a přípustné využití je respektováno v celém rozsahu.
•

A.3

Aktualizované ZUR stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení protipovodňové
ochrany Plán oblastí povodí Moravy pro území Zlínského kraje. Tento byl schválený v zast.
ZK dne 16.9.2009 pod č.usn. 0163/ZO7/09 a je zde v části B., odst. 5 uveden požadavek na
to, aby stavby protipovodňové ochrany byly navrhovány v souladu s koncepčními dokumenty
kraje týkající se protipovodňové ochrany, kterým je i Studie ochrany před povodněmi na území
Zlínského kraje, Hydroprojekt CZ a.s., 2007. Toto je podrobněji vyhodnoceno v kap. A.3.

Vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z dalších dokumentů a širších
územních vztahů

Územní plán Karolinka plně respektuje všechny známé koncepční a rozvojové dokumenty vztahující
se k řešenému území. Údaje z těchto dokumentů vstoupily vesměs do územně analytických podkladů
jako hodnoty, limity a záměry, případně rovnou do závazných územně plánovacích dokumentů (ZÚR).
Po rozborech koncepčních a rozvojových dokumentů ve vztahu k řešení územního plánu Karolinka
bylo možno konstatovat následující:
●
Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny - obsahuje především významné
limity a hodnoty ochrany přírody vstupující i do územně analytických podkladů (ÚAP).
Dokument byl zásadním podkladem při navrhování územního systému ekologické
stability včetně zajištění návaznosti ÚSES na sousední obce. Dalším podkladem byl
dokument Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje.
●
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený dne 20.10.2004
usn.č.770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje - dokument byl zcela
zohledněn jak v oblasti koncepce odkanalizování města, tak v oblasti zásobování
pitnou vodou. Jsou vytvořeny podmínky pro napojení nových zastavitelných ploch.
●
Krajinný ráz Zlínského kraje - krajinný ráz města je respektován a byl důležitým
podkladem pro návrh urbanistické koncepce. Limitem při navrhovaném rozvoji byly
také krajinné horizonty.
●
Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje – vymezuje významnou
regionální cyklistickou trasu s ozn. R2 (hranice kraje – Martiňák – Hlavatá – Třeštík –
Velké Karlovice – Ústí u Vsetína) a významnou místní cyklistickou trasu M19
(Martiňák – Pustevny – Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva – Vigantice – HutiskoSolanec – Čarták – Kyčera – Karolinka – Nový Hrozenkov – Vranča – Portáš – státní
hranice). V případě trasy R2 bylo v koncepci navrhováno vybudování cyklotrasy v celé
délce mezi Velkými Karlovicemi a Karolinkou a dále také rekonstrukce, stavební
úpravy a výstavba samostatných cyklistických komunikací v úseku Karolinka – Nový
Hrozenkov – Halenkov. V době zpracování územního plánu byly chybějící úseky
cyklotras dobudovány a tyto jsou v územním plánu stabilizovány jako plochy DX
(dopravní infrastruktura specifická.
STEMIO a.s.
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Nařízení Zlínského kraje č.1/2010 ze dne 17.5.2010, kterým byla vydána závazná
část Plánu oblastí Moravy pro území Zlínského kraje
Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, schválena v zast.
Zlínského kraje dne 16.9.2009 pod č.usn.0163/ZO7/09
Pro řešené území platí Plán oblasti povodí Moravy (plán OPM). V části plánu D.
Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny jsou definovány cíle a opatření
v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod:
- zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího využívání
a uplatňování efektivních přírodě blízkých a preventivních opatření
- snížení ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezení
ohrožení majetku, kulturních a historických hodnot, a to preventivními opatřeními
- příprava a přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními
opatřeními
- omezení negativních důsledků nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody.
V rámci regulace podmínek pro využití území je nutno zajistit vzájemnou koordinaci
mezi povodňovou ochranou a územním plánováním. Bod D.4 Opatření na ochranu
území před extrémními vodními stavy plánu OPM se odkazuje na protipovodňovou
ochranu navrženou v rámci krajských studií. V případě města Karolinka se jedná
o navrženou protipovodňovou ochranou v rámci „Studie ochrany před povodněmi na
území Zlínského kraje“ (HydroprojektCZ a.s. Praha, srpen 2007). Dle této studie je
navržena ochrana území pomocí hrází. Návrh opatření protipovodňové ochrany
zasahuje na zemí města do stávajících i navrhovaných ploch. Na území města je
navrženo 5 hrází s předpokládanou výška od 0,5 do 1,5 m:
- hráz Karolinka I – H644 délky 281 m, v prostoru Horebečví, ochrana stávající
zástavby (stávající plocha SO.2)
- hráz Karolinka II – H643 délky 152 m,
- hráz Karolinka III – H642 délky 231 m, obě v prostoru obytné zástavby
u sportovního areálu v centru obce
- hráz Karolinka IV – H641 délky 203m, v prostoru stávající školy
- hráz Karolinka V – H640 délky 1030m sloužící k ochraně obytné zástavby
a technické infrastruktury, konkrétně ČOV.
Vzhledem k navrženému uspořádání území se předpokládá situování protipovodňové hráze
v místě stávající cyklostezky, kde plní funkci hráze těleso komunikace. Toto řešení lze zajistit
téměř v celé trase navržených protipovodňových opatření, a proto je protipovodňová ochrana
přípustná v daných plochách bez nároku na vlastní urbanistické plochy. Stejně tak lze
realizovat protipovodňová opatření i v dalších plochách s rozdílným způsobem využití – plochy
veřejných prostranství P*, plochy se smíšenou funkcí.
Dle současného stavu je zajištěna ochrana města na hladinu Q5 tj. ve stávajícím korytě
vodního toku. Z celkového počtu 2916 obyvatel není zajištěna ochrana na Q100 u 10-20 %.
Hladinu Q20 lze přenést až na malé výjimky, které však nezasahují do zastavěného území,
také v současném korytě vodního toku.
Dalším z opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí jsou úpravy v krajině zaměřené
na zvýšení retenční a akumulační schopnosti celého zemí prostřednictvím organizace okrajiny
např. vhodné uspořádání cestní sítě, zachování ploch krajinné zeleně, které plní také funkci
protierozní. Tato podmínka je splněna stávající i navrhovanou koncepcí organizace krajiny.
Většina zastavěného území města leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem.
V případě, že by toto území mělo být taxativním limitem rozvoje území, nebylo by možné
v zastavěném území a v bezprostřední návaznosti na něj navrhnout žádné rozvojové plochy.
Řešení krizového stavu v souvislosti s prolomením vodního díla a vzniku zvláštní povodně je
řešeno v rámci krizových a havarijních plánů.
V rámci možností a nástrojů územního plánování byly respektovány také další koncepční a rozvojové
dokumenty:
●
Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce
Zlínského kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů
dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení
kvality ovzduší Zlínského kraje, vyhlášen Nařízením č. 1/2005 ze dne 7. 11. 2005
- obecně lze pouze uvést, že územní plán Karolinka nebude mít významné negativní
vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví (zvyšování emisí a imisí)
●
Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Plán odpadového
hospodářství kraje, který byl vyhlášen OZV ZK č. 2/2004 ze dne 22.9.2004,
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o vyhlášení závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje
- z dokumentu nevyplývají konkrétní požadavky pro město Karolinku řešitelné
územním plánem. Obecně lze konstatovat, že strategické cíle dokumentu jsou
respektovány.

Z hlediska širších vztahů leží město Karolinka ve Zlínském kraji v údolí Vsetínské Bečvy podél cesty
II/487 v CHKO Beskydy. Je správním centrem a centrem občanského vybavení, příp. pracovištním
centrem pro okolní obce. V návrhu územního plánu Karolinka je zohledněna poloha města včetně
vazeb na sousední obce. Je nutno zajistit návaznost zejména v oblasti:
- prvků ÚSES
- dopravní infrastruktury
- technické infrastruktury.
Navrhované plochy jsou vymezeny v návaznosti na funkční využití území na sousedních katastrech
(např. Nový Hrozenkov) a vzhledem ke stavu pořizování ÚP Velké Karlovice je nutno při řešení ÚP
Velké Karlovice navázat na řešení UP Karolinka - jsou obecně prověřeny podmínky návaznosti a tyto
znázorněny v koordinačním výkrese (ÚSES, dopravní napojení údolí Bzové). V návaznosti na obce
Hutisko-Solanec a Valašská Bystřice nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy, které by ovlivnily
řešení územních plánů těchto obcí.
V řešení jsou zohledněny dopravní tahy silniční, cyklistické i pěší např. přeložka silnice II/487,
návaznost stávající silniční sítě včetně cyklotras, návaznost cyklostezky procházející údolím Vsetínské
Bečvy.
Jižně sousedí katastrální území Karolinka státní hranicí se Slovenskem. V návaznosti na toto území
nejsou navrhovány žádné nové plochy s rozdílným způsobem využití.
Řešení územního plánu vychází z koncepce založené územním plánem sídelního útvaru Karolinka
(1993) včetně jeho doplňků a změn. Podrobnější vyhodnocení navrženého řešení ve vztahu
k předchozí územně plánovací dokumentaci je uvedeno v kap. C.3. Při vymezování zastavitelných
ploch byly také zohledněny Mapy náchylnosti území k porušení stability svahů (ČGÚ) a Mapy
sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací (Geofond ČR).

A.4

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na
ochranu nezastavěného území

Návrh územního plánu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn., že
především:
- dle §18 stavebního zákona
(1) vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území města, spočívající
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, což se promítá do navržené urbanistické koncepce
kap. C Návrhu, koncepce uspořádání krajiny (kap. E Návrhu) a podmínek využití jednotlivých
funkčních ploch v kap. F Návrhu
(2) zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území města komplexním řešením účelného využití
a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji tohoto území (viz. urbanistická koncepce a podmínky využití
ploch, kap. F Návrhu)
(3) řešením územního plánu byly koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území,
vyjádřené ve schváleném zadání, územně analytických podkladech a výstupu RURU 2012
a v dalších koncepčních materiálech (kap. A. Odůvodnění)
(4) návrhem byly ve veřejném zájmu respektovány a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty v území, vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Stabilizovány jsou ve své poloze nemovité kulturní památky:
- rej.č. 49758/8- 3981 – hospoda čp. 18 (bývalý šenk)
- rej. č. 18167/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
- rej. č. 19218/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
- rej. č. 14541/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
- rej. č. 25055/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
STEMIO a.s.
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i další památky místního významu – drobná sakrální architektura a typická lidová architektura.
Do řešeného území zasahuje i ochranné pásmo národní kulturní památky fojtství Bzové.
V blízkosti těchto ploch nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy, které by negativně
ovlivňovaly tyto hodnoty území. Je respektována ochrana přírody vyplývající ze situování
obce v CHKO Beskydy a území Natura 2000, aj. Dále kap. B.1 písm.f) Odůvodnění. Pro
jednotlivé plochy včetně ploch nezastavěného území jsou stanoveny podmínky jejich využití –
viz kap. F Návrhu.
(5) s ohledem na ochranu krajiny určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
a zajišťuje ochranu nezastavěného území, vč. regulace staveb a opatření podle § 18, odst. 5
stavebního zákona v souladu s charakterem území tj. vyloučení staveb, zařízení a opatření
v nezastavěném území – viz kap. F Návrhu s odůvodněním v kap. C.1.6 Odůvodnění
-

dle §19 stavebního zákona:
a) návrh řešení ÚP Karolinka vychází ze zjištění skutečného stavu území (doplňující
průzkumy projektanta) a zohledňuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území – viz
kap. B.1 písm.f) Odůvodnění
b) ÚP stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na
hodnoty a podmínky území – kap. B. a C.1 Návrhu
c) byly prověřeny a posouzeny potřeby změn v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem na životní prostředí, veřejnou infrastrukturu a
její hospodárné využívání, veřejné zdraví atd. (viz koncepce rozvoje obce a vymezení
zastavitelných ploch - kap. B Návrhu). Zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území (viz. kap. C Návrhu)
d) součástí podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je
stanovení podmínek prostorové regulace, zejména výškové hladiny zástavby – viz kap. F.
Návrhu
e) s ohledem na charakter a hodnoty území určuje podmínky pro hospodárné využívání
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území, vč. prostorové regulace
staveb a opatření podle § 18, odst. 5 SZ v souladu s charakterem území – viz kap. F
Návrhu a kap. C.1.6 Odůvodnění. Zastavitelné plochy vymezuje s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území (viz. kap. C Návrhu)
f) řešení územního plánu nevyžaduje stanovení etapizace, a proto není uváděna
g) v návrhu byla zohledněna možná rizika vyplývající ze situování řešeného území
v sesuvných územích a záplavových územích viz vyhodnocení v kapitole A.3 a kap. B
písm. h) Odůvodnění
h) návrhem jsou vytvořeny podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských
změn – stabilizace stávajících výrobních ploch s možností jejich dalšího využití (Sklárny
v centru města, pila, …)
i) stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení – viz
návrh zastavitelných ploch v kap F.Návrhu a jejich odůvodnění v kap. C.1 Odůvodnění.
Je navržena plocha přestavby SO.1 č. 9 s cílem zatraktivnění stávajícího území
v centrální části města. Nové zastavitelné plochy zejména pro bydlení jsou vymezovány
především v návaznosti na zastavěné území a reflektují na požadavky rozvoje města - BI
č. 1-3, BX č. 4, SO.3 č. 5-8, 10, 12, 13 a SO.2 č. 11. Při jejich navrhování se vycházelo
z požadavků na kvalitu bydlení, dostupnost technické a dopravní infrastruktury a
občanské vybavenosti.
j) vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území - viz kap.C.2 Odůvodnění a komplexním řešení
účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto území (viz. urbanistická
koncepce a podmínky využití ploch, kap. F Návrhu), a tím vytváří v území podmínky pro
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území
k) jsou vytvořeny podmínky pro zajištění civilní ochrany v případech havariních stavů např.
stabilizací ploch občanského vybavení pro hasičskou zbrojnici, pro potřebu ukrytí a další
l) vymezuje plochu přestavby s cílem optimálního využití centrální části města – plocha
SO.1 č. 9
m) nejsou navrhovány záměry, které by vyžadovaly návrh kompenzačních opatření
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n) v řešeném území se nejsou evidovány dobývací prostory a nenacházejí se výhradní
ložisky nerostných surovin, na které by se vztahovala územní ochrana. Územní plán
nenavrhuje samostatné plochy pro využívání přírodních zdrojů.
o) uplatňuje poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie
a památkové péče, což je zřejmé z vlastního návrhu řešení.
Posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je podrobněji uvedeno v kap. D
Odůvodnění

A.5

Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách
územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení

Na území města Karolinka s ohledem jeho polohu a postavení ve struktuře osídlení a s přihlédnutím
k ochraně krajiny a přírody nebyly navrhovány nové plochy pro záměry nadmístního významu
nad rámec ploch a koridorů vymezených v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (tj. např.
plochy a koridory USES).

B)

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU V PRŮBĚHU
JEHO PROJEDNÁNÍ

B.1

Údaje o splnění zadání územního plánu Karolinka

Pořízení územního plánu Karolinka bylo schváleno Zastupitelstvem města Karolinka dne 19.11. 2008
usnesením č. 15/4/2008. Projednané a upravené zadání územního plánu Karolinka bylo schváleno
Zastupitelstvem města Karolinka na řádném zasedání dne 29. 12. 2009 pod č. usn. 22/7.
Ve schváleném zadání územního plánu Karolinka nebyl vyloučen možný vliv na soustavu chráněných
území Natura 2000 a byl tak stanoven i požadavek na posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí
(dle zák. č. 100/2001Sb.). Schválené Zadání územního plánu je zásadním a závazným dokumentem
pro zpracování územního plánu Karolinka. Je v něm definován požadovaný rozsah i způsob
zpracování.
Požadavky na řešení a způsob zpracování vyplývající ze schváleného zadání územního plánu
Karolinka pak byly respektovány následovně:
a)

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů – viz. kap. A.1

b)
Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady byly ve vztahu k navrženému řešení zohledněny – úplná aktualizace
ÚAP 2012. Blíže jsou jednotlivé požadavky na řešení vyplývající z datových podkladů a rozborů
udržitelného rozvoje území rozvedeny v kap. C.
c)
Požadavky na rozvoj území obce
Navržené řešení tvoří rámec pro rozvoj města na návrhové období 10-ti let. Koncepce rozvoje obce
navazuje na koncepci založenou původní územně plánovací dokumentací – územním plánem
sídelního útvaru Karolinka a vyváří podmínky pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, rekreace
a s tím související dopravní a technické infrastruktury při současném respektování a ochraně
krajinného rázu a zachování charakteru a identity prostředí obce.
d)

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci
a koncepci uspořádání krajiny)
Návrh ploch pro bydlení navazuje na koncepci založenou ÚPN SÚ Karolinka. Oproti původní územně
plánovací dokumentaci nejsou navrhovány nové plochy pro bydlení s výjimkou ploch bezprostředně
navazujících na zastavěné území, případně proluk a ploch rozptýlené zástavby, které vychází
z jednotlivých požadavků stavebníků. Zdůvodnění návrhu jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
užívání je uvedeno v kapitole C.1. Funkční využití území bylo stanovováno s ohledem na celkovou
koncepci užívání území danou jeho polohou, velikostí, postavením jako střediska vyššího občanského
vybavení a pracovištního centra, situováním v CHKO Beskydy a také s ohledem na limity vyplývající
z vyhlášeného pásma hygienické ochrany vodárenské nádrže Karolinka na toku Stanovnice. V řešení
územního plánu byly zohledněny vzájemné vztahy a vazby s okolními funkcemi.
STEMIO a.s.
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Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně jejich regulace a podmínek ochrany
krajinného rázu jsou uvedeny v kapitole F. Návrhu.
Plochy bydlení
Uzemní plán je navrhován pro období do roku 2020 a i přes současný úbytek obyvatel jsou
navrhovány plochy pro bydlení a plochy s nimi související (občanská vybavenost apod.) v dostatečné
kapacitě, podrobněji uvedeno v kapitole C.3.
Doplňkové funkce jako např. zeleň, krátkodobá rekreace, občanské vybavení a další jsou vymezeny
přiměřeně jako přípustné využití v jednotlivých funkčních plochách (viz kap. F. Návrhu)
Pro jednotlivé plochy je dle potřeby stanovena základní regulace: plošná - % zastavění u plochy č. 6 a
prostorová – výšková hladina vyjádřená maximálním počtem podlaží nebo maximální výškou stavby
Vzhledem k vysokému podílu bytových domů na území města a s ohledem na územní podmínky
nejsou navrhovány samostatně plochy pro bydlení hromadné (bytové domy). Funkci bydlení lze řešit
v plochách pro individuální bydlení a dále v plochách se smíšenou funkcí. Bytové domy lze umístit
i v ploše pro bydlení individuální při splnění podmínek prostorové regulace. U pohledově
exponovaných ploch je stanoveno % zastavění a výšková hladina, případně jsou ponechána beze
změn limitující vedení, která tak předurčují rozmístění staveb v lokalitě např. plocha č. 1.
Řešení územního plánu respektuje pohledové horizonty a osy (vymezené v územně analytických
podkladech) - výška zástavby je regulována (viz kap. F. Návrhu) a stavby do těchto horizontů
nezasáhnou.
Ke kontaktu ploch pro bydlení s plochami výroby dochází u navrhované plochy č. 3. Ta je
od výrobních ploch oddělena navrženou plochou krajinné zeleně č. 25.
Nové plochy ve volné krajině jsou navrženy jen v minimálním rozsahu např. nová plocha č. 4
pro zemědělskou usedlost (kozí farmu) na Soláni a dále plochy smíšené obytné vesnické č. 7,10, 12,
jejichž návrh vychází z předchozí územně plánovací dokumentace. Vzhledem k tomu, že celé území
obce leží v CHKO Beskydy je uplatňován princip nerozvolňovat zástavbu v krajině, ale zachovat
původní charakter osídlení.
Plochy občanského vybavení
Stávající pozemky se stavbami a zařízeními občanského vybavení jsou zařazeny dle funkce a svého
umístění buď do monofunkčních ploch občanské vybavenosti (O, OS, OH) nebo do ploch pro bydlení
(BH, BI) a do ploch smíšených (SO.1, SO.2), které tuto funkci připouštějí. Jsou navrženy plochy pro
občanské vybavení č. 14, 15, 16, 17. Jejich zdůvodnění je podrobněji uvedeno v kapitole C.1.
Výšková regulace je uvedena u jednotlivých funkčních ploch v bodě F. Návrhu. Pro plochu č. 9, která
je navržena jako přestavbová plocha ze stávajícího sportoviště na plochu smíšenou v centrální zóně,
je stanoven požadavek na zpracování územní studie. Specifickou plochou je plocha č. 16 určená pro
umístění vyhlídkového zastavení.
Plochy rekreace
Pro účely rekreace a sportu je nově navržena plocha občanské vybavenosti č. 17 pro doplnění
stávajícího skiareálu o ubytovací kapacity. S rekreací také souvisí vymezení plochy č. 16 určené pro
umístění vyhlídkového zastavení v blízkosti skiareálu. Rekreační využití samot zařazených jako plochy
smíšené obytné vesnické (SO.3) je nastaveno jejich regulativy. Stávající plochy sportu a rekreace na
Soláni jsou vymezeny pro hromadnou rekreaci a ošetřeny regulativy, které v dané ploše připouštějí
lyžařské sjezdovky a vleky. Letní tábořiště v Kobylské je vymezeno jako stávající plocha lesní
specifická (LX), která umožňuje dosavadní využití lesního pozemku pro potřeby lesních skautských
táborů bez nároků na umisťování trvalých staveb. Nové zastavitelné plochy rodinné i hromadné
rekreace, stejně jako plochy pro zahrádkaření nejsou navrhovány.
Plochy veřejných prostranství
Veřejná prostranství jsou řešením územního plánu stabilizována bez nároku na vymezování nových
ploch Primárně plní komunikační, ale i odpočinkovou funkci. Umístění veřejných prostranství je
přípustné v jednotlivých funkčních plochách např. SO.1, SO.2, BI, BH a pro plochy větší než 2 ha je
povinnost je vymezit.
Plochy výroby a skladování
Vymezení ploch výroby a skladování vychází z jejich stávající lokalizace v zastavěném území např.
areál skláren, pily, a další. Nově jsou navrženy dvě zastavitelné plochy – č. 22 U ČOV a č. 23
Za drahou. Plochu č. 22 lze přednostně využít pro malé a střední podnikání s ohledem na její
lokalizaci ve vazbě na stávající a navrhované plochy pro bydlení individuální. Pro plochy je stanovena
výšková regulace spočívající ve stanovení maximální výšky stavby nad upraveným terénem.
Navrhovaná plocha č. 22 je od navrhované plochy bydlení č. 3 oddělena pásem navržené krajinné
zeleně (plocha č. 25). Umístění protihlukových opatření a zeleně je přípustné jak v plochách výroby
a skladování, tak v plochách pro bydlení. V plochách výroby a skladování lze připustit funkci bydlení
jen v odůvodněném případě pro potřebu služebního bytu.
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Plochy vodní a vodohospodářské
Obcí protéká řeka Vsetínská Bečva, a dále vodní toky Kobylská, Raťkov, Bzový potok, Pluskoveček
a Stanovnice, na které leží vodní nádrž Karolinka, a řada bezejmenných toků. K vodním tokům je
zajištěn veřejný přístup např. podél toku Vsetínské Bečvy je vedena cyklostezka, čímž dochází k
propojení krajinné a rekreační funkce vodního toku s okolím. Vodní dílo Karolinka plní jak funkci
vodárenského zdroje pitné vody a dále i funkci protipovodňové ochrany např. zadržování vody a
regulace odtoku z vodní nádrže.
Ochrana před povodněmi stejně jako problematika vyplývající ze stanovených pásem hygienické
ochrany vodního zdroje Karolinka a stávajícího prameniště jsou podrobněji popsány v bodě h)
této kapitoly a dále v kapitole C.1.
Plochy zemědělské
Plochu pro extenzivní zemědělskou činnost charakteru zemědělské usedlosti, v daném případě
s chovem koz, představuje nová zastavitelná plocha č. 4 na Soláni. Podrobnější zdůvodnění v kapitole
C.1. Stejný charakter extenzivního zemědělství lze naplňovat v plochách smíšených obytných
vesnických SO.3. V řešeném území nejsou prováděny pozemkové úpravy. Požadavek na zachování
funkčnosti odvodňovacích zařízení je stanoven pro zastavitelné plochy č. 14 a 18 pod přehradou.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je uvedeno v kapitole E.1.
Území není vzhledem ke struktuře a organizaci krajiny ohroženo vodní ani větrnou erozí. Retenční
schopnost krajiny dále zvyšována stabilizací přírodě blízkých ekosystémů v rámci vymezování ÚSES.
Plochy lesní
Plochy lesů jsou v řešení územního plánu respektovány, zásah do stávajících lesních pozemků
představuje jen návrh plochy č. 17 pro rozšíření skiareálu. Zdůvodnění návrhu je podrobněji uvedeno
v kapitole C.1. Nejsou navrhovány liniové stavby, které by vedly k rozdělení lesních komplexů. Nejsou
nově navrhovány plochy pro zalesnění, především z důvodu ponechání stávajícího rázu krajiny.
Předpokládané důsledky navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa vč. 50 m
pásma od okraje lesních pozemků jsou podrobněji uvedeny v kapitole E.2. Možnost rekreačního
využití pro krátkodobou rekreaci je daná veřejnou přístupností lesů. Je vymezena specifická lesní
plocha LX, která umožňuje využít lesní pozemky pro účely sezónního táboření.
Plochy přírodní
V řešení územního plánu byl vyhodnocen a upřesněn územní systém ekologické stability včetně
vzájemných vazeb lokálních systémů ekologické stability na systémy regionální a nadregionální,
viz podrobněji v kapitole C.1. V rámci řešení byl zohledněn požadavek na zajištění prostupnosti krajiny
ve směru sever-jih. Jediným místem bez stávající husté zástavby podél silnice II/478 a dalších
limitujících faktorů (vodní nádrž) je plocha při hranici s obcí Velké Karlovice. Ta je ponechána svému
dosavadnímu využití (zemědělská půda), což zajistí průchodnost území a současně slouží jako
migrační koridor pro velké savce. V územním plánu jsou vymezeny samostatně plochy přírodní
a plochy krajinné zeleně a jsou stanoveny podmínky pro jejich využití.
Specifické plochy
Územním plánem jsou vymezovány také specifické plochy, a to pro následující funkce: plochy
pro bydlení specifických forem (BX) pro zemědělské usedlosti – plocha č. 4, plocha lesní specifická
(LX), která umožňuje užívání lesního pozemku jako tábořiště a plocha občanské vybavenosti
specifických forem (OX) č. 16 pro umístění vyhlídkového zastavení a plocha pro specifické formy
dopravy (DX) pro cyklostezku. Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v kapitole C.1.
Smíšené plochy
Smíšené plochy jsou vymezeny zejména pro funkci bydlení v kombinaci s dalšími funkcemi. Jedná se
o plochy smíšené v centrální zóně (SO.1), plochy smíšené obytné městské (SO.2), plochy smíšené
obytné vesnické (SO.3), plochy smíšené nezastavěného území (S*). Podrobnější zdůvodnění je
uvedeno v kapitole C.1.
e)
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Koncepce veřejné infrastruktury, zejména dopravní a technické infrastruktury, vychází z původní
územně plánovací dokumentace.
Plochy dopravní infrastruktury
Navržené řešení stabilizuje komunikační síť na území města založenou původním územním plánem.
Z hlediska dopravního řešení nejsou vymezovány plochy územních rezerv pro výhledová řešení.
Územní plán nově vymezuje plochu po Křižovatku Bzové č. 20 – nové dopravní napojení, které
odstraňuje dlouhodobě nevyhovující stav – podrobnější zdůvodnění včetně navrhované kategorie
v kapitole C.1. Silnice II/487 prochází obcí ve stávající trase bez nároku na vymezení nových ploch
pro dopravu. Jsou navrženy dvě plochy pro dopravu v klidu č.18 a č.19 pro parkování příp.
garážování v centru města. Plochy dopravy v klidu lze umisťovat i v jednotlivých funkčních plochách
bez nároku na vymezení samostatné plochy dopravy. Všechny nově navržené plochy mají napojení
na nadřazený komunikační systém. V územním plánu jsou samostatně vymezeny plochy cyklistické
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dopravy mimo hlavní dopravní koridory, jedná se o již realizovanou cyklostezku Bečva, která byla
uvedena do užívání. Samostatné plochy pro protihluková opatření nejsou vymezovány, ale tato
opatření lze realizovat jak v plochách dopravní infrastruktury tak v ostatních funkčních plochách např.
plochách pro bydlení nebo plochách se smíšenou funkcí. Podrobněji viz odůvodnění kapitola C1,
Dopravní infrastruktura.
Plochy technické infrastruktury
Plochy technické infrastruktury jsou řešeny u navrhovaných ploch jako součást jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití a řešení technické infrastruktury navazuje na koncepci založenou
původním územním lánem
Zásobování vodou
Návrh zásobován vodou navazuje na koncepci založenou původním územním plánem. Je v souladu
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje řešen z místního zdroje o jednom tlakovém
pásmu. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v kapitole C.1.
Do územního plánu byla zakreslena trasa stávající vodovodu Soláň – Bzové dle podkladů předaných
městem Karolinka. Tato technická infrastruktura nebyla poskytovatelem předána v rámci pořizování
územně analytických podkladů.
Odkanalizování
Návrh odkanalizování navazuje na koncepci založenou původním územním plánem a je v souladu s
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Podrobnější odůvodnění je uvedeno v kapitole
C.1.
Zastavěné území není díky organizaci krajiny a kulturám na ZPF (extenzivně udržované trvalé travní
porosty) ohroženo extravilánovými vodami, nejsou tedy navrhována žádná opatření. V řešeném území
nebyla realizována tato opatření v rámci pozemkových úprav.
Zásobování plynem
Návrh zásobování plynem navazuje na koncepci založenou původním územním plánem. Zásobování
zemním plynem je navrženo napojením na stávající a navrženou STL síť. Podrobnější odůvodnění je
uvedeno v kapitole C.1.
Zásobování elektrickou energií
Způsob zásobování elektrickou energií navazuje na koncepci založenou původním územním plánem.
Dodávka el. energie bude zajištěna ze stávajících blízkých zdrojů a z navržených prodloužených
energetických rozvodů. Nové zdroje budou vybudovány v místech větší spotřeby, v místech
stávajících koridorů vedení VN.
Vlastní návrh řešení včetně zdůvodnění týkajícího se souběhu elektrických vedení VN 22 kV v místní
části Horebečví je uveden v kapitole C.1
Spoje a slaboproudá zařízení – veřejné komunikační sítě
Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících komunikačních vedení a elektronických
komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Nové navrhované lokality budou napojeny novým
vedením navazujícím na stávající telekomunikační sítě v rámci jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití (bez nároku na samostatně navrhované plochy technické infrastruktury). V územním
plánu jsou zakreslena stávající zařízení bez potřeby vymezování nových ploch.
Zásobování teplem
Územním plánem nejsou navrhovány nové plochy pro využití netradičních a alternativních zdrojů
energie jako je např. využití fotovoltaických článků. Tyto zdroje však lze využít pro potřebu
jednotlivých domácností a umisťovat je na jednotlivých pozemcích rodinných domů v odpovídajících
funkčních plochách.
Na území města je provozována stávající síť rozvodů centrálního zásobování teplem, jejímž
provozovatelem je Městský bytový podnik Karolinka. U nově navrhovaných ploch se nepředpokládá
napojování na centrální zásobování teplem nebo jen v minimálním rozsahu.
Likvidace odpadů
Územním plánem nejsou nově navrhovány plochy pro likvidaci odpadů, kapacita sběrného dvora
v areálu Městského bytového podniku Karolinka je dostatečná. Směsný komunální odpad je odvážen
na překladiště Logistického centra odpadů (LCO) Vsetín, které spravují Technické služby Vsetín, s.r.o.
Tříděný odpad je také dále zpracováván prostřednictvím LCO Vsetín. Podrobněji v kapitole C.1.
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f)
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
V řešení územního plánu byl zohledněn urbanistický a architektonický charakter obce a hodnoty
v území:
- architektonické a urbanistické - především vymezením jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
užívání a stanovením podmínek pro jejich užívání např. výšková hladina, zařazení ploch s původní
lidovou architekturou do ploch smíšených obytných vesnických, které umožní zachování a rozvíjení
jejich původní funkce pasekářského osídlení a hospodaření v krajině.
- historické - jedná se zejména o nemovité kulturní památky, které jsou v celém rozsahu respektovány
a v jejich blízkosti nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy z důvodu zachování autenticity
prostředí:
- rej.č. 49758/8- 3981 – hospoda čp. 18 (bývalý šenk)
- rej. č. 18167/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
- rej. č. 19218/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
- rej. č. 14541/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
- rej. č. 25055/8-258 – venkovská usedlost – rodový shluk Orságů
- ochranné pásmo národní kulturní památky fojtství Bzové
Návrhem územního plánu jsou zohledněny i další památky místního významu – drobná sakrální
architektura a typická lidová architektura.
- celé území města je územím s archeologickými nálezy, což lze zohlednit až v dalších stupních řízení,
a především při vlastní realizaci staveb, kdy je povinností stavebníka takový nález hlásit
- drobná lidová architektura je zachována jako součást jednotlivých ploch (např. ploch veřejných
prostranství, ploch se smíšenou funkcí), které vhodným způsobem doplňuje a dává jim lidské měřítko
- přírodní - podmínky užívání území vyplývající z jeho polohy v CHKO Beskydy a území Natura 2000
jsou zohledněny vymezením jednotlivých ploch a stanovením podmínek pro jejich užívání (výšková
regulace, % zastavění) s maximální snahou o zachování krajinného rázu
- jednotlivé přírodní památky jsou v územním plánu vymezeny jako plochy nezastavitelné (P - plochy
přírodní)
- řešení zohledňuje významné krajinné prvky jako např. lesy a stejně tak ostatní plochy zeleně, které
jsou zasazeny do jednotlivých funkčních ploch
- problematika ÚSES je podrobněji zdůvodněna v kapitole C.1.
- zachování krajinného rázu je ošetřeno samotným vymezení jednotlivých stávajících i navrhovaných
ploch a dále podmínkami jejich užívání (podlažnost, % zastavění, …)
- plochy se zachovalým přírodně historickým rázem a hodnotné lokality s výskytem chráněných druhů
fauny a fóry jsou v maximální možné míře respektovány, podrobněji v kapitole C.1.
- řešené území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy, která byla vyhlášena
nařízením vlády České socialistické republiky č. 40/1978 s účinností od 1.1.1979. Návrh územního
plánu v celém rozsahu uvedené nařízení respektuje, a to zejména vymezením jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití. Byly zohledněny např. požadavky na nezmenšování rozsahu lesních
pozemků a v územním plánu nejsou navrhovány zastavitelné plochy, které by umožnily realizaci
staveb vymezených v ustanovení § 2 odst. (1) písm. h) nařízení vlády č. 40/1978 Sb. V návrhu
územního plánu je respektován vodárenský tok Stanovnice jako zdroj hromadného zásobování
obyvatelstva vodou včetně nádrže k tomu vybudované.
g)
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Územním plánem je vymezena veřejně prospěšná stavba, pro kterou jde vyvlastnit v ploše č. 20
a jedná se o pozemní komunikaci (Křižovatka Bzové). Stavba je navržena pro nové komunikační
napojení údolí Bzové (průsečnou křižovatku silnice II/487 s komunikacemi směr Bzové a Pluskoveček)
s přemostěním Vsetínské Bečvy z důvodu stávajícího nevyhovujícího dopravního napojení
procházejícího výrobním areálem pily.
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, jsou stavby občanského vybavení
v plochách č. 14, 15 a stavba vyhlídkového zastavení v ploše č. 16. Stavby občanského vybavení
zajistí chybějící služby v obci jako jsou např. vyhovující obchodní síť, prostory pro volnočasové
aktivity, apod. a stavba vyhlídkového zastavení bude sloužit k zatraktivnění území. V konečném cíli
tyto stavby budou sloužit k podpoře turismu a cestovního ruchu ve smyslu požadavků politiky
územního rozvoje a zásad územního rozvoje.
V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné opatření ani stavby a opatření k zajišťování
obrany a bezpečnosti, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Stejně tak nejsou
navrhovány plochy pro asanaci.
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h)
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
Ochrana veřejného zdraví
U navrhovaných ploch pro bydlení s predikcí hlukového zatížení (především z dopravy) je využití
těchto ploch podmíněno doložením skutečnosti, že bude zajištěna ochrana chráněného venkovního
prostoru staveb před nadlimitním hlukem č. 2 (BI), 11 (SO.2).
Samostatné plochy pro protihluková opatření nejsou navrhovány, ale protihluková opatření jsou
přípustná v jednotlivých plochách s rozdílným využitím. Funkci izolační a ochrannou plní plocha
navržené krajinné zeleně č. 25 mezi plochou pro bydlení č. 3 a plochou výroby č. 22. Obdobnou funkci
zajišťuje plocha č. 18, která je určena parkování, příp garážování formou řadových garáží ve vztahu k
navrhované ploše občanského vybavení č. 14.
Územní plán nenavrhuje změnu organizace dopravy, protože hlavním zdrojem hluku z dopravy je
silnice II/487 a železnice, které jdou v souběhu, a jejich trasu nelze s ohledem na konfiguraci terénu
a přírodní prostředí měnit.
V řešení územního plánu jsou respektovány podmínky ochranného pásma prameniště Karolinka.
Pro vodárenskou nádrž jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany – rozhodnutí Městského úřadu
Vsetín, odboru životního prostředí č.j. ŽP 2336/03-231/2 ze dne 27.11.2003 – „Vodárenská nádrž
Karolinka Stanovnice – změna ochranných pásem vodního zdroje včetně dodatku č. 1“, která jsou
v řešení územního plánu plně respektována a nejsou v nich navrhovány nové zastavitelné plochy.
Požadavky na civilní ochranu, obranu a bezpečnost státu
Územním plánem nejsou navrhovány samostatně plochy pro zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
Tyto funkce lze zajistit v jednotlivých plochách s rozdílným využitím bez nároku na jejich samostatné
vymezení.
Ochrana ložisek nerostných surovin
Územní plán nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerostů a nejsou zde evidována žádná chráněná
ložisková území.
Požadavky na geologickou stavbu území
Nově navrhované zastavitelné plochy byly posouzeny z hlediska náchylnosti území k sesouvání
na základě podkladů zpracovaných pro řešené území Českou geologickou službou. Evidovaná
sesuvná území leží v blízkosti ploch č. 1 a 8, které byly na základě výsledku společného jednání
zmenšeny a tím byl i eliminován možný vliv svahových deformací na tyto plochy.
Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy
Pro vodní tok Vsetínské Bečvy a Stanovnice je stanoveno záplavové území (hladiny Q5, Q20, Q100 a
příp.rozliv 1997).
Pro řešené území platí Plán oblasti povodí Moravy (plán OPM), jehož závazná část byla vydána pro
území Zlínského kraje Nařízením Zlínského kraje č. 1/2010 ze dne 17.5.2010. V části plánu D.
Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny jsou definovány cíle a opatření v ochraně před
povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod:
- zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího využívání
a uplatňování efektivních přírodě blízkých a preventivních opatření
- snížení ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení
majetku, kulturních a historických hodnot, a to preventivními opatřeními
- příprava a přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními
opatřeními
- omezení negativních důsledků nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody.
V rámci regulace podmínek pro využití území je nutno zajistit vzájemnou koordinaci mezi povodňovou
ochranou a územním plánováním. Bod D.4 Opatření na ochranu území před extrémními vodními
stavy plánu OPM se odkazuje na protipovodňovou ochranu navrženou v rámci krajských studií.
V případě města Karolinka se jedná o navrženou protipovodňovou ochranou v rámci „Studie ochrany
před povodněmi na území Zlínského kraje“ (HydroprojektCZ a.s. Praha, srpen 2007). Dle této studie je
navržena ochrana území pomocí hrází. Návrh opatření protipovodňové ochrany zasahuje na zemí
města do stávajících i navrhovaných ploch. Na území města je navrženo 5 hrází s předpokládanou
výška od 0,5 do 1,5 m:
- hráz Karolinka I – H644 délky 281 m, v prostoru Horebečví, ochrana stávající zástavby
(stávající plocha SO.2)
- hráz Karolinka II – H643 délky 152 m,
- hráz Karolinka III – H642 délky 231 m, obě v prostoru obytné zástavby u sportovního
areálu v centru obce
- hráz Karolinka IV – H641 délky 203m, v prostoru stávající školy
- hráz Karolinka V – H640 délky 1030m sloužící k ochraně obytné zástavby a technické
infrastruktury, konkrétně ČOV.
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Vzhledem k navrženému uspořádání území se předpokládá situování protipovodňové hráze v místě
stávající cyklostezky, kde plní funkci hráze těleso komunikace. Toto řešení lze zajistit téměř v celé
trase navržených protipovodňových opatření, a proto je protipovodňová ochrana přípustná v plochách
DX bez nároku na vlastní urbanistické plochy. Stejně tak lze realizovat protipovodňová opatření
i v dalších plochách s rozdílným způsobem využití – plochy veřejných prostranství P*, plochy se
smíšenou funkcí.
Dle současného stavu je zajištěna ochrana města na hladinu Q5 tj. ve stávajícím korytě vodního toku.
Z celkového počtu 2916 obyvatel není zajištěna ochrana na Q100 u 10-20 %. Hladinu Q20 lze přenést
až na malé výjimky, které však nezasahují do zastavěného území, také v současném korytě vodního
toku.
Dalším z opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí jsou úpravy v krajině zaměřené
na zvýšení retenční a akumulační schopnosti celého zemí prostřednictvím organizace okrajiny např.
vhodné uspořádání cestní sítě, zachování ploch krajinné zeleně, které plní také funkci protierozní.
Tato podmínka je splněna stávající i navrhovanou koncepcí organizace krajiny.
Většina zastavěného území města leží v území zvláštní povodně pod vodním dílem. V případě, že by
toto území mělo být taxativním limitem rozvoje území, nebylo by možné v zastavěném území
a v bezprostřední návaznosti na něj navrhnout žádné rozvojové plochy. Řešení krizového stavu
v souvislosti s prolomením vodního díla a vzniku zvláštní povodně je řešeno v rámci krizových
a havarijních plánů.

i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
1. Požadavky na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území stanovených v jednotlivých
kapitolách zadání byly zohledněny a způsob jejich zapracování je zdůvodněn.
2. Navrhované lokality byly prověřeny z hlediska možných střetů se sesuvnými územími.
Evidovaná sesuvná území leží v blízkosti ploch č. 1 a 8, které byly na základě výsledku
společného jednání zmenšeny a tím byl i eliminován možný vliv svahových deformací na tyto
plochy.
3. Vyhodnocení záboru půdního fondu je uvedeno v kapitole E.
4. Zastavitelné plochy zasahují v minimálním rozsahu do ZPF, jsou navrhovány plochy
v zastavěném území a plochy přestavby – např. č. 9.
5. Nejsou navrhovány plochy územních rezerv.
6. Vyhodnocení navrhovaného funkčního využití území s ohledem na trasování stávajících
inženýrských sítí je podrobněji odůvodněno v kapitole C.1.
7. Byla respektována platná rozhodnutí a opatření vydaná stavebním úřadem např. vydané
rozhodnutí o umístění stavby Cyklostezka Bečva, která je již realizována a uvedena do
užívání.
8. Do řešení byly převzaty a vyhodnoceny (upraveny, ve většině případů zmenšeny) plochy
vymezené již v původní schválené územně plánovací dokumentace a jejich změnách včetně
změn projednávaných a zohledněny jejich vazby na využití sousedních pozemků. Funkční
využití jednotlivých ploch je stanoveno dle převažujícího způsobu užívání a s přihlédnutím
ke stanovené metodice zpracování (tzn. v některých případech odlišně od původního ÚPN SÚ
Karolinka). V případě řady nezastavěných navrhovaných ploch z ÚPN SÚ Karolinka byla jejich
funkce upravena dle jednotlivých požadavků vlastníků nebo města, případně přizpůsobena
s ohledem na funkce okolní. Vymezení zastavitelných ploch vychází ze zvolené urbanistické
koncepce tvorby „nového“ územního plánu a nepřebírá v celém rozsahu původní územní plán
včetně jeho změn a doplňků - viz vyhodnocení v kapitole C.3 Odůvodnění.
9. V minimálním rozsahu byly upraveny nesrovnalosti vyplývající ze stavu v katastru nemovitostí
a ze skutečné situace v terénu např. úprava ploch veřejných prostranství a ploch pro silniční
dopravu tak, aby bezkolizně zajistily požadovanou funkci
10. V rámci návrhu byla zajištěna ochrana přírodních a estetických hodnot a krajinného rázu,
podrobněji viz bod f).
11. Jako plocha účelové zeleně byla vymezena plocha č. 25, která plní izolační funkci mezi
plochou pro bydlení č. 3 a plochou pro výrobu a skladování č. 22. Podrobnější zdůvodnění
v kapitole C.1.
12. Pro zvýšení atraktivity bydlení jsou navrženy chybějící služby, které zajistí zejména plochy
č. 14, 15, 16, 17. Za účelem zlepšení dopravní obslužnosti byla navržena nová plocha pro
siliční dopravu č. 20 pro nové dopravní napojení údolí Bzové.
13. V rámci řešení územního plánu byly zohledněny stávající trasy telekomunikačních zařízení
včetně jejich ochranných pásem dle územně analytických podkladů. Uváděné rozhodnutí
o stanoveném ochranném pásmu dálkových telekomunikačních vedení a zařízení neodpovídá
trasování těchto vedení dle ÚAP.
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14. U ploch s predikcí hlukové zátěže je jejich využití pro bydlení podmíněno doložením
skutečnosti, že bude zajištěna ochrana chráněného venkovního prostoru staveb před
nadlimitním hlukem- plochy č. 2 a 11.
15. Konkrétní uplatněné připomínky na změnu využití území byly vyhodnoceny a po projednání
se zástupci města zapracovány do územního plánu. Oba konkrétní požadavky uvedené
v zadání byly zapracovány jako stávající plocha pro zahrádkaření (pozemek se stavbou
skleníku) a návrh zemědělské usedlosti (kozí farma Soláň) je v řešení zohledněn jako plocha
č. 4 – plocha pro bydlení specifických forem.
16. Nové zastavitelné plochy jsou v záplavovém území vymezovány jen výjimečně - č. 3,11, 14,
18, 20, 22 a 25 jejich návrh je odůvodněn v kapitole A.1 a C.1

j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti a rozvojové ose
Nově navržené zastavitelné plochy jsou vymezeny v kapitole C.2 Návrhu. Mezi zastavitelné plochy
navržené v zastavěném území patří plochy č. 2, 9, 19. Jako plocha přestavby je vymezena plocha č.
9. Město Karolinka neleží v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose, nachází se ale ve specifické oblasti
Beskydy. Podrobnější zdůvodnění ve vztahu ke specifické oblasti je uvedeno v kapitole A.
k)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
Požadavek na zpracování územní studie je uložen u plochy č. 9 včetně stanovení lhůty pro vložení dat
o zpracovaných studiích do evidence územně plánovací činnosti. Obecné pokyny pro řešení územní
studie, které jsou podkladem pro její zadání, jsou uvedeny v kapitole J. Návrhu.
l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Nejsou územním plánem stanoveny.
m)
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
Viz kapitola C.2 a D. a samostatná část vyhodnocení vlivů územního plánu Karolinka na udržitelný
rozvoj včetně vyhodnocení vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000)
– „ÚZEMNÍ PLÁN KAROLINKA, vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), ve smyslu stavebního
zákona č. 350/2012 Sb. §19 odst.2,v rozsahu přílohy č.1 k zákonu č. 183/2006 Sb.“ , březen 2013 RNDr. Jiří Procházka, EKOAUDIT, spol. s r.o., Brno, Mgr. Radka Sitarová, „Aktualizované posouzení
vlivu koncepce „Územní plán Karolinka“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění“, aktualizovaná verze, listopad
2012 - RNDr. Marek Banáš, Ph.D., Bc. Eva Jirásková a Vyhodnocení vlivu územního plánu Karolinka
na udržitelný rozvoj území, dokumentace pro veřejné projednání, říjen 2013 – Ing.arch. Vladimír
Pokluda a kolektiv.
n)

Požadavky na uspořádání návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter a problémy k řešení včetně měřítek a výkresů
a počtu vyhotovení
Územní plán je zpracován dle metodiky jednotného postupu tvorby digitálních územních plánů
Zlínského kraje – Sjednocení dÚP HKH2007 a byla provedena kontrola digitálního zpracování
krajským úřadem.
Územní plán je zpracován nad digitální účelovou katastrální mapou, kterou poskytl krajský úřad,
a v řešení jsou zapracována data územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Vsetín
pro katastrální území Karolinka – úplná aktualizace 2012.
Tiskové výstupy a digitální zpracování jsou dle požadavků zadání. Návrh obsahuje výkres základního
členění, hlavní výkres, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Odůvodnění obsahuje
koordinační výkres, výkres širších vztahů, výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Výkres
širších vztahů byl zpracován v měřítku 1 : 100 000, jako kopie výkresu ZUR ZK z důvodu, že pro
výkres většího měřítka nejsou k dispozici žádná přidaná data a jednalo by se pouze o výkres dat ZUR
v požadovaném měřítku 1 : 25 000 (50 000). Podrobnější data poskytovaná v bufferu 100 m jsou
zapracována v koordinačním výkrese. Součásti návrhu nejsou samostatně zpracovány výkresy
„dopravní infrastruktury, energetiky a veřejné komunikační sítě“ a „vodního hospodářství“, ale tyto jsou
jako schémata zařazeny do odůvodnění. V rozpracovanosti byl návrh konzultován s pořizovatelem
a se zástupci předchozího i současného vedení města Karolinka.
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B.2

Územní plán Karolinka

Úpravy územního plánu v průběhu jeho projednání

V průběhu společného jednání o návrhu ÚP Karolinka a na základě výsledků společného jednání byly
v dokumentaci provedeny následující úpravy, a to v rozsahu požadavků uplatněných dopisem
pořizovatele ze dne 7.8.2013 č.j. MUVS-S16826/2008OÚPSŘ-326.1/Růž, zejména:
• doplněno vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení dopadu na EVL
Beskydy a PO Horní Vsacko a na životní prostředí pro všechny navrhované plochy (v průběhu
společného jednání)
• vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zpracováno nad daty ÚAP aktualizovanými k XII
2012 včetně RURU
• vypuštěny plochy DX č. 21 a O č. 24
• plošně redukovány plochy BI č. 1, SO.3 č. 5, 6, 8, 13 a V č. 23
• vzhledem k velikosti ploch SO.3 č. 5 a 8 byla vypuštěna podmínka zpracování územní studie
• vzhledem k redukci ploch SO.3 č. 5 a 6 tak, že je lze zásobovat vodou ze stávajícího
tlakového pásma, byl vypuštěn požadavek na etapizaci včetně vypuštění příslušného výkresu
• ve výkresové části byla aktualizována data ÚAP a copyrighty
• Návrh byl zpracován před účinností zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a také před
vydáním vyhlášky č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti (vyhláška). Návrh byl upraven v souladu s novými předpisy (článek II
zákona č.350/2012 Sb., Přechodná ustanovení novely stavebního zákona a článek II,
Přechodná ustanovení vyhlášky). Byla upravena struktura textových částí územního plánu
v souladu s novelou stavebního zákona k 1.1.2013 a jeho prováděcími předpisy a dle potřeby
doplněn obsah jednotlivých kapitol.
• upraveny podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, především
plošná regulace (plocha č. 6 a 14) a nepřípustné využití ploch nezastavěného území včetně
vyloučení umisťování staveb, zařízení a opatření dle §18 odst. 5 stavebního zákona
• upraveno využití plochy OX č. 16 pouze pro vyhlídkové zastavení (místo rozhledny) a tomu
přizpůsoben i regulativ této plochy
• návrh ÚSES byl aktualizován a upraven dle požadavku orgánu ochrany přírody a krajiny (dle
předaných podkladů)
• v hlavním výkrese doplněn chybějící kód u stávající plochy pro tělovýchovu a sport
• dokumentace (text i výkres) byla aktualizována o nově vyhlášené záplavové území Stanovnice
a vzhledem k tomuto limitu zdůvodněn návrh dotčených ploch O č. 14 a DS č. 18
• upřesněny a doplněny informace o zastavitelných plochách v záplavovém území
• v textové části Odůvodnění doplněn seznam nemovitých kulturních památek
• plocha S* byla nově označena jako „plocha smíšená nezastavěného území“
• doplněno vyhodnocení ve vztahu k předchozí územně plánovací dokumentaci - viz kap. C.3
• odstraněny drobné nepřesnosti v grafické části (barevnost, kódy, čitelnost, ...)

C)

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

C.1

Komplexní zdůvodnění řešení

C.1.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Zastavěné území je vymezeno k datu 30.9.2010 n základě aktuálních mapových podkladů a
průzkumů v terénu v souladu se zákonným ustanovením daným stavebním zákonem v minimálních
parametrech tak, aby nebyl narušen typický charakter zástavby a problematika ochrany a rozvoje
hodnot je zdaněna v kapitole A a B.1 písmeno f) Odůvodnění.
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C.1.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE
Hlavní rozvoj spočívá v posílení funkce bydlení (č.1–13), která je doplněna vymezením
monofunkčních ploch občanského vybavení pod přehradou (č. 14 a 15). S ohledem na
charakter a potenciál sídla jsou navrženy také rozvojové plochy pro výrobu a skladování (č. 22
a 23). Jsou stabilizovány a doplněny plochy veřejné infrastruktury a navrženy zejména plochy
dopravní infrastruktury, a to plochy pro dopravu v klidu (č. 18 a 19) a plocha pro pozemní
komunikaci včetně přemostění do údolí Bzové (č. 20).
Pro rozvoj území obce jsou definovány hlavní zásady takto:
- kontinuita vývoje urbanistické struktury, determinovaná charakteristickým krajinným
prostředím
- kontinuita právní jistoty, tj. návrh na základě vyhodnocení všech známých rozvojových
záměrů v předmětném území v konfrontaci s aktuálními právními předpisy
- návrh zastavitelných ploch byl proveden s ohledem na historickou funkční a prostorovou
strukturu města a vztah k okolní krajině (tj. rozvoj vlastního urbanizovaného prostoru
města a stabilizace rozptýlené zástavby v navazujícím území)
- preferovány byly plochy obytné smíšené pro individuální zástavbu s vyšším možným
podílem hospodářské složky a dalších nerušících funkcí s kvalitním životním prostředím
- v potaz byla brána i revitalizace a regenerace stávajícího bytového fondu
- stabilizování sídelní zeleně v návaznosti na krajinné zázemí a vymezené prvky ÚSES
na celoměstský systém, umožňující v cílovém řešení bezkolizní pohyb pěších
a každodenní rekreaci obyvatel města, propojení ploch bydlení a sportu a rekreace
ve funkční snadno dostupný systém.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT
Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu, hodnot urbanistických, architektonických a
kulturních spočívá ve stanovení podmínek pro využití ploch zastavěného území, návrhových
zastavitelných ploch a ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území – viz kap F.
Návrhu a dále podrobněji viz kap. B.1 písm.f).

C.1.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Urbanistická koncepce ÚP Karolinka vychází především z poznání stavu a vývoje krajiny a
sídelní struktury a snahy zajistit jejich vyvážený další rozvoj, tzn. mimo jiné jednoznačně
vymezit hranice mezi zastavěným resp. zastavitelným územím a volnou krajinou s cílem
zajištění její ochrany před negativními urbanizačními vlivy.
Krajina řešeného území je tvořena z podstatné části zaříznutými údolími Vsetínské Bečvy a
jejich přítoků. Vyznačuje se výraznějším výškovým členěním. Na současnou podobu krajiny
měly výrazný podíl procesy spojené s valašským osídlením (nedostatek půdy a nemožnost
uživit obyvatelstvo vedl k charakteristickému rozvolněnému osídlování krajiny se salašnickým
způsobem hospodaření). Vliv člověka se postupně stává významným krajinotvorným
činitelem. Výše uvedené procesy v řešeném území vedly k vytvoření unikátních
lesozemědělských krajinných typů. Z důvodu ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým
soužitím člověka s přírodou a přítomnosti výjimečných přírodních hodnot byla v tomto území
vyhlášena Chráněná krajinná oblast Beskydy (CHKOB), jež zahrnuje i území řešené ÚP
Karolinka. Prvky ÚSES, zvláště chráněná území přírody a významné krajinné prvky
(registrované a ze zákona) spolu s navrženými regulativy funkčního a prostorového
uspořádání, odrážejícími specifické podmínky a nároky řešeného území, stabilizují hodnoty
přírody a krajiny. Specifické hodnoty a limity krajiny, včetně stávajících vyhrazených ploch
sídelní a krajinné zeleně, jsou zobrazeny v Koordinačním výkresu, kde je patrná i koncepce
uspořádání krajiny.
Vedle respektování výše uvedených hodnot však zároveň nový ÚP Karolinka v mnohém
navazuje na zásady a principy, obsažené v dosud platné územně plánovací dokumentaci
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(územní plán sídelního útvaru a jeho změny). Řeší tedy koordinaci jednotlivých funkčních
ploch s cílem jejich optimálního využití a na základě potřeb vyplývajících z demografických
ukazatelů vymezuje plochy pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, výrobu a veřejnou
infrastrukturu při zachování krajinných, urbanistických a architektonických hodnot území
Pro uplatňování celkové urbanistické koncepce řešení ÚP Karolinka při rozhodování v území
jsou definovány tyto priority:
- postavení Karolinky jako místního spádového centra
- respektování, tj. ochrana a rozvoj kulturních a historických hodnot a specifických
přírodních podmínek správního území Karolinka
- návrh optimálního funkčního i prostorového uspořádání ve všech částech města a celého
správního území jako nástroj pro vyvážený rozvoj území
- využití transformačních a ostatních nevyužitých či neefektivně využitých území oproti
extenzivnímu rozvoji v dosud nezastavěném území (viz. plocha přestavby č. 9)
- vymezením jasně definovaných zastavitelných ploch (hranice zastavěného území
a zastavitelné plochy) omezit negativní vlivy urbanizace
- návrh řešení všech systémů technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro další
rozvoj města
- řešení ochrany území proti krizovým situacím s upřednostněním víceúčelového využití
navržených řešení
- stabilizování podílu sídelní zeleně a její propojení do uceleného systému se zelení
stávající a zelení přírodní
Územní rozvoj města je výrazně omezen jeho polohou v CHKO Beskydy a v území Natura
2000 a dále podmínkami vydaného rozhodnutí Městského úřadu Vsetín, odboru životního
prostředí č.j. ŽP 2336/03-231/2 ze dne 27.11.2003 – „Vodárenská nádrž Karolinka Stanovnice
– změna ochranných pásem vodního zdroje včetně dodatku č. 1“, které vymezuje pásma
hygienické ochrany vodárenské nádrže Karolinka na toku Stanovnice a stanovuje podmínky
využívání území.
Územní plán je tak zpracován v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly
respektovány a chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních a
urbanistických hodnot řešeného území. Byly stanoveny zásady využívání území – zejména
prostřednictvím regulativů funkčního využití, zásady prostorového řešení dalšího rozvoje
města a zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány především v návaznosti na zastavěné území
a reflektují na požadavky rozvoje města.
Jsou navrhovány plochy pro bydlení individuální č. 1 -3 (BI).
Plocha č. 1 - Za Bečvou (0,53 ha):
- jedná se o nově navrhovanou plochu, která rozvíjí koncepci založenou ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha přímo navazuje na zastavěné území – na stávající plochy pro bydlení individuální
na západě s přechodem do stávající plochy smíšené obytné vesnické na východě. Plocha
je vymezena pro individuální bydlení bez možnosti kombinací s dalšími funkcemi.
Ze severní strany je ohraničena stávající přístupovou komunikací, nad kterou již rozvoj
bydlení nebyl připuštěn, a to i přes požadavky jednotlivých vlastníků, protože se jedná
o plochy s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, jež jsou zároveň
nezastavitelným biocentrem ÚSES. Plocha tak byla vymezena v minimálním rozsahu
s ohledem na možnosti řešení dopravní a technické infrastruktury, možnosti
obhospodařování stávající zemědělské půdy a s maximální snahou o zachování
přírodních hodnot území. Oproti prvotnímu návrhu byla plocha zmenšena o stávající
plochu RZ, která je určena pro rekreační účely jako plocha pro zahrádkaření a východní
část je vymezena jako stávající krajinná zeleně (K). Plocha nevyžaduje podrobnější řešení
územní studií, protože velikostí, tvarem a stávajícím přístupem je předurčena ke svému
členění na jednotlivé stavební parcely. Protože se jedná o území se zvýšenou ochranou
krajinného rázu, byla stanovena výšková hladina pro zastavitelnou plochu maximálně
1nadzemní podlaží+ podkroví. Vzhledem k limitům využití území, kterým je pásmo 50 m
od lesa a trasa elektrického vedení VN včetně ochranného pásma, je plocha reálně
zastavitelná jen minimálním počtem staveb, a proto byla i přes negativní hodnocení SEA
v návrhu ponechána. Pro řešenou plochu nebyla navrhována přeložka stávajícího
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energetického vedení především s ohledem na navazující plochu přírodní, která je jako
lokální biocentrum plochou nezastavitelnou. Na základě stanovisek dotčených orgánů
uplatněných při společném jednání byla plocha zmenšena.
Plocha č. 2 – U benzinky (1,47ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, jíž se přehodnocuje koncepce využití této plochy
založená ÚPN SÚ Karolinka. Plocha leží v zastavěném území a jedná se o jedno z mála
rozvojových míst v centru obce. Oproti řešení v předchozí územně plánovací dokumentaci
(navrhovaná plocha pro výrobu a služby v severní části a plocha pro bytové domy v jižní
části) je plocha vymezena pro individuální bydlení bez možnosti kombinací s dalšími
funkcemi, protože na plochy se stejným způsobem užívání navazuje. Ve městě Karolinka
je vysoký podíl bytových domů, a proto byla v závislosti na poptávce a také charakteru
okolní zástavby vymezena plocha s danou funkcí. Z hlediska urbanistického zapadá
do celkové koncepce a ve vazbě na okolní zástavbu je stanovena i výšková hladina –
max. 2 nadzemní podlaží + podkroví. Plochu lze napojit na dopravní a technickou
infrastrukturu. Plocha vzhledem ke své velikosti nevyžaduje podrobnější řešení územní
studií. V ploše pro bydlení individuální jsou přípustná protihluková opatření a zeleň, která
lze realizovat za účelem eliminace zatížení z dopravy z blízké silnice II/487 a z provozu
čerpací stanice pohonných hmot. Využití navrhované plochy pro bydlení je podmíněno
doložením skutečnosti, že bude zajištěna ochrana chráněného venkovního prostoru
staveb před nadlimitním hlukem.
Plocha č. 3 – U ČOV (0,25 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, jíž se přehodnocuje koncepce využití této plochy
založená ÚPN SÚ Karolinka. Plocha navazuje na stávající plochy pro individuální bydlení.
Oproti řešení v předchozí územně plánovací dokumentaci (navrhovaná plocha pro výrobu
a služby) je vymezena pro individuální bydlení bez možnosti kombinací s dalšími
funkcemi, protože na plochy se stejným způsobem užívání navazuje. Z hlediska
urbanistického zapadá do celkové koncepce a ve vazbě na okolní zástavbu je stanovena
i výšková hladina – max. 2 nadzemní podlaží + podkroví. Plochu lze napojit na dopravní
a technickou infrastrukturu. Plocha vzhledem ke své velikosti nevyžaduje podrobnější
řešení územní studií a umožní umístění cca 3 RD. Od navrhované plochy výroby č. 22 je
oddělena navrženou plochou krajinné zeleně č. 25, která plní protihlukovou funkci
ve vztahu k výrobě. Plocha je limitovaná stanoveným záplavovým územím vodního toku
Vsetínské Bečvy Q100 a dle Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje je
v daném území navržena hráz jako protipovodňové opatření. Vzhledem ke stávajícímu
uspořádání území plní funkci protipovodňové ochrany (hráze) v dané lokalitě těleso
komunikace, po kterém je vedena nově realizovaná cyklostezka tzn. mimo navrženou
plochu č. 3.
Dále je navržena plocha pro bydlení specifických forem č. 4 (BX), která je navržena pro
zemědělskou usedlost s bližší specifikací jako kozí farma.
Plocha č. 4 – Soláň (0,16 ha):
- jedná se o nově navrhovanou plochu, která reaguje na požadavek návrhu lokalit
pro extenzivní zemědělskou činnost charakteru zemědělských usedlostí, v daném případě
s chovem koz. Předmětná plocha se nachází ve II. zóně CHKO Beskydy, a proto je
zastavitelná plocha vymezena v minimálním rozsahu a regulována navrženými
podmínkami pro její užívání. Protože se jedná o území se zvýšenou ochranou krajinného
rázu, byla stanovena výšková hladina pro zastavitelnou plochu maximálně 1nadzemní
podlaží + podkroví. Plocha je dopravně přístupná ze stávající komunikace ze severní
strany.
Převážně funkci obytnou, ale s možností kombinace s rodinnou rekreací, zemědělskou
činností a řemeslnou výrobou, lze uplatnit v plochách smíšených obytných vesnických č. 5-8,
10,12,13 (SO.3).
Plocha č. 5 – Kobylská I (0,57 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha přímo navazuje na zastavěné území – na stávající plochy smíšené obytné
vesnické. Plocha je vymezena pro bydlení s možností kombinace s rodinnou rekreací,
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související zemědělskou výrobou a výrobními a nevýrobními službami. Oproti řešení
danému ÚPN SÚ Karolinka byla plocha zmenšena ze severní strany, kde prochází
stávající biokoridor ÚSES a částečně z jihozápadní strany, kde jsou pozemky ponechány
jako stávající zemědělská půda. Západní hranice rozvojové plochy je dána stávajícím
nezastavitelným biocentrem ÚSES. Plocha tak byla vymezena s ohledem
na obhospodařování stávající zemědělské půdy a s maximální snahou o zachování
přírodních hodnot území. Protože se jedná o území se zvýšenou ochranou krajinného
rázu, byla stanovena výšková hladina pro zastavitelnou plochu maximálně 1 nadzemní
podlaží + podkroví. Plocha je dopravně dostupná ze stávající komunikace odbočující
z místní komunikace procházející údolím Kobylská. Na základě stanovisek dotčených
orgánů uplatněných při společném jednání byla plocha zmenšena.
Plocha č. 6 – Kobylská II (0,67 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha přímo navazuje na zastavěné území – na stávající plochy smíšené obytné
vesnické. Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního
plánu. Plocha je vymezena pro bydlení s možností kombinace s rodinnou rekreací,
související zemědělskou výrobou a výrobními a nevýrobními službami ve stejném rozsahu
jako v předchozí územně plánovací dokumentaci. Plocha tak byla vymezena s ohledem
na obhospodařování stávající zemědělské půdy a s maximální snahou o zachování
přírodních hodnot území. Plocha nevyžaduje podrobnější řešení územní studií. S ohledem
na charakter okolní zástavby je pro plochu stanovena maximální zastavěnost 15 %
2
zastavitelné plochy a rozmezí stavebních pozemků 1200 až 1800 m . Protože se jedná o
území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, byla stanovena výšková hladina pro
zastavitelnou plochu maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví. Plocha je dopravně
dostupná ze stávající komunikace odbočující z místní komunikace procházející údolím
Kobylská. Na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných při společném jednání
byla plocha zmenšena.
Plocha č. 7 – Kobylská III (0,17 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
Plocha je vymezena pro bydlení s možností kombinace s rodinnou rekreací, související
zemědělskou výrobou a výrobními a nevýrobními službami. Plocha navazuje na
zastavěné území – na stávající plochy smíšené obytné vesnické. Předmětná plocha se
nachází ve II. zóně CHKO Beskydy v území s výskytem zvláště chráněných rostlin a
živočichů, a proto je zastavitelná plocha vymezena v minimálním rozsahu (pro cca 1 RD)
a regulována navrženými podmínkami pro její užívání. Protože se jedná o území se
zvýšenou ochranou krajinného rázu, byla stanovena výšková hladina pro zastavitelnou
plochu maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví. Plocha je dopravně přístupná z místní
komunikace procházející údolím Kobylská.
Plocha č. 8 – Nad školou (1,06 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha přímo navazuje na zastavěné území – na stávající plochy pro bydlení individuální
a plochy smíšené obytné vesnické. Plocha je vymezena pro bydlení s možností
kombinace s rodinnou rekreací, související zemědělskou výrobou a výrobními a
nevýrobními službami. Oproti řešení danému ÚPN SÚ Karolinka byla plocha zmenšena
ze západní strany, kde jsou pozemky ponechány jako stávající krajinná zeleň. Severní
hranice rozvojové plochy je dána vymezením stávajícího biokoridoru ÚSES a ploch
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Plocha tak byla vymezena s ohledem na
obhospodařování stávající zemědělské půdy a s maximální snahou o zachování
přírodních hodnot území. Řešenou plochou prochází elektrické vedení VN, u kterého
nebylo v souvislosti s vymezením lokality navrhováno jeho přeložení, ale jeho trasování je
limitem pro tuto lokalitu. Protože se jedná o území se zvýšenou ochranou krajinného rázu,
byla stanovena výšková hladina pro zastavitelnou plochu maximálně 1 nadzemní podlaží
+ podkroví. Plocha je dopravně dostupná ze stávající komunikace. Na základě stanovisek
dotčených orgánů uplatněných při společném jednání byla plocha zmenšena.
Plocha č. 10 – Raťkov/Páleniska (0,17 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která rozvíjí koncepci založenou ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
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Plocha je vymezena pro bydlení s možností kombinace s rodinnou rekreací, související
zemědělskou výrobou a výrobními a nevýrobními službami. Plocha navazuje na
zastavěné území – na stávající plochy smíšené obytné vesnické. Předmětná plocha se
nachází ve II. zóně CHKO Beskydy v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, a
proto je zastavitelná plocha vymezena v minimálním rozsahu (pro cca 1 RD) a regulována
navrženými podmínkami pro její užívání. Protože se jedná o území se zvýšenou ochranou
krajinného rázu, byla stanovena výšková hladina pro zastavitelnou plochu maximálně 1
nadzemní podlaží+ podkroví. Uvedená lokalita navazuje na stávající plochu smíšenou
obytnou vesnickou, která je přístupná stávající účelovou komunikací (součást funkční
plochy SO.3) navazující na místní komunikaci procházející údolím Raťkov Přístup
k navrhované ploše bude řešen prodloužením stávající účelové komunikace v rámci ploch
SO.3 (stávající i navrhovaná plocha ve vlastnictví jednoho vlastníka), jejíž umístění
regulativy připouštějí.
Plocha č. 12 – Bzové (0,18 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
Plocha je vymezena pro bydlení s možností kombinace s rodinnou rekreací, související
zemědělskou výrobou a výrobními a nevýrobními službami. Plocha navazuje na
zastavěné území – na stávající plochy smíšené obytné vesnické. Předmětná plocha se
nachází ve II. zóně CHKO Beskydy v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, a
proto je zastavitelná plocha vymezena v minimálním rozsahu (pro cca 1 RD) a regulována
navrženými podmínkami pro její užívání. Protože se jedná o území se zvýšenou ochranou
krajinného rázu, byla stanovena výšková hladina pro zastavitelnou plochu maximálně 1
nadzemní podlaží + podkroví. Plocha je přístupná ze stávající silnice III/48712
procházející údolím Bzové.
Plocha č. 13 – Pluskoveček (0,11 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
Plocha je vymezena pro bydlení s možností kombinace s rodinnou rekreací, související
zemědělskou výrobou a výrobními a nevýrobními službami. Plocha navazuje na
zastavěné území – na stávající plochy smíšené obytné vesnické. Předmětná plocha se
nachází ve III. zóně CHKO Beskydy v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, a
proto je zastavitelná plocha regulována navrženými podmínkami pro její užívání - byla
stanovena výšková hladina maximálně 1 nadzemní podlaží + podkroví s ohledem na
charakter okolní zástavby. Dopravní obslužnost je zajištěna přímým napojením z místní
komunikace procházející údolím Pluskoveček. Na základě stanovisek dotčených orgánů
uplatněných při společném jednání byla plocha zmenšena.

Ve středu města jsou vymezeny plochy smíšené v centrální části, které umožňují jak funkci
bydlení v kombinaci s občanským vybavením (SO.1), a nově je navržena plocha č. 9.
Plocha č. 9 – U Koníka (0,88 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, jíž se přehodnocuje koncepce využití této plochy
založená ÚPN SÚ Karolinka. Plocha leží v zastavěném území uprostřed ploch se
shodnou funkcí a jedná se o jedno z mála rozvojových míst v centru obce. Oproti
řešení v předchozí územně plánovací dokumentaci (stávající plocha sportu) je
plocha vymezena pro jako plocha smíšená v centrální části, která umožňuje
funkci bydlení v kombinaci s občanským vybavením. Jedná se o plochu
přestavby, pro kterou je stanoven požadavek na podrobnější řešení územní studií,
která vymezí účelové plochy pro funkci bydlení, občanské vybavenosti a sportu
včetně návaznosti na stávající sportovní areál, řešení dopravní a technické
infrastruktury, řešení ploch doprovodné zeleně, odpočinkových ploch včetně
vybavení (mobiliáře) a podrobnější prostorovou regulaci zástavby i s ohledem na
zvýšenou ochranu krajinného rázu. Dopravní obslužnost je zajištěna přímým
napojením ze stávající komunikace z východní strany.
Stejně tak lze funkci bydlení uplatnit v plochách smíšených obytných městských č. 11
v kombinaci s občanským vybavením, výrobními a nevýrobními službami (SO.2).
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Plocha č. 11 – Horebečví (1,74 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
Plocha je vymezena pro bydlení v s občanským vybavením, výrobními a nevýrobními
službami. Plocha navazuje na zastavěné území – na stávající plochy smíšené obytné
městské a plochy pro bydlení individuální. Předmětná plocha se nachází ve III. zóně
CHKO Beskydy v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, a proto je zastavitelná
plocha regulována navrženými podmínkami pro její užívání. S ohledem na umístění
plochy v návaznosti na zástavbu městského typu podél hlavní silnice byla stanovena
výšková hladina maximálně 2 nadzemní podlaží + podkroví. Plochu lze napojit
na dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha vzhledem ke své velikosti nevyžaduje
podrobnější řešení územní studií. V ploše smíšené obytné městské jsou přípustná
protihluková opatření a zeleň, která lze realizovat za účelem eliminace zatížení z dopravy
z blízké silnice II/487 a železnice. Využití navrhované plochy pro bydlení je podmíněno
doložením skutečnosti, že bude zajištěna ochrana chráněného venkovního prostoru
staveb před nadlimitním hlukem. Předmětnou plochou prochází dvojí elektrické vedení VN
- jedno při severní hranici a přibližně druhé středem plochy. Vzhledem k tomu, že plocha
je limitovaná stanoveným záplavovým územím vodního toku Vsetínské Bečvy Q100, nejeví
se jako přínosné přemístění stavby energetického zařízení do této plochy. Území lze
využít pro zástavbu i při ponechání rozvodů ve stávajících trasách.
Záplavové území zasahuje do plochy v minimálním rozsahu při stavu Q100.
Protipovodňová ochrana byla na sousedních pozemcích navržena v minimálním rozsahu
– ohrázování stávající zástavby. Vzhledem k navrženému uspořádání území (navrhovaná
plocha č. 11) je navrženo řešení, které předpokládá protipovodňové hráze v místě
stávající cyklostezky, kde plní funkci hráze těleso komunikace, tzn. mimo navrženou
plochu.
Výroba
Samostatně jsou v řešení územního plánu vymezovány plochy výroby a skladování č. 22 a 23.
Plocha č. 22 – U ČOV (1,95 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
Plocha je vymezena pro výrobu a skladování. Plocha navazuje na zastavěné území –
na stávající plochu technické infrastruktury (ČOV) na západní straně. Oproti řešení
dle ÚPN SÚ Karolinka byla plocha z východní strany zmenšena. Od nově navrhované
plochy pro bydlení individuální na východní straně je oddělena navrženou plochou
krajinné zeleně. Plocha vzhledem ke své velikosti nevyžaduje podrobnější řešení územní
studií. Plocha je přístupná ze stávající sítě pozemních komunikací z jižní strany. Plocha je
limitovaná stanoveným záplavovým územím vodního toku Vsetínské Bečvy Q100 a dle
Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje je v daném území navržena
hráz jako protipovodňové opatření. Vzhledem ke stávajícímu uspořádání území plní
funkci protipovodňové ochrany (hráze) v dané lokalitě těleso komunikace, po kterém je
vedena nově realizovaná cyklostezka.
Plocha č. 23 – Za drahou (0,50):
- plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka. Plocha byla řešena ÚPN SÚ
Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu. Plocha je vymezena pro výrobu a
skladování a lze ji napojit na dopravní a technickou infrastrukturu. Ovšem vzhledem
k tomu, že využití plochy je značně limitováno vysokotlakým vedením plynu, předpokládá
se využití plochy pro manipulační účely v návaznosti na železnici. Plocha navazuje na
zastavěné území – na stávající plochu dřevařské výroby na severní straně, od které je
oddělena železnicí. Oproti řešení dle ÚPN SÚ Karolinka byla plocha z východní strany
zmenšena a území ponecháno zemědělskému využití, především z důvodu koordinace s
ostatními stávajícími funkcemi v území – blízkost stávajících ploch bydlení. Plocha
vzhledem ke své velikosti a situování v patě svahu nevyžaduje podrobnější řešení územní
studií. Na základě stanovisek dotčených orgánů uplatněných při společném jednání byla
plocha zmenšena.
Zastavitelné plochy O č. 14, 15, OX č. 16, OS č. 17 jsou blíže zdůvodněny v kapitole
„Občanské vybavení“ a plochy DS č. 18, 19, 20 v kapitole „Dopravní infrastruktura“.
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VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Jedinou plochou přestavby je plocha č. 9 – U Koníka (0,88 ha). Jedná se o navrhovanou
plochu, jíž se přehodnocuje koncepce využití této plochy založená ÚPN SÚ Karolinka. Oproti
řešení v předchozí územně plánovací dokumentaci (stávající plocha sportu) je plocha
vymezena pro jako plocha smíšená v centrální části, která umožňuje funkci bydlení
v kombinaci s občanským vybavením. Podrobnější řešení plochy bude předmětem územní
studie. Podrobnější zdůvodnění je v předchozí kapitole. Důvodem vymezení plochy přestavby
je potřeba změny v území dle požadavku obce tak, aby bylo území v centrální části města
optimálně využito.

SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ
V územním plánu je sídelní zeleň součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (hl.
ploch smíšených obytných a občanského vybavení). Tyto plochy mohou zahrnovat i veřejně
přístupné plochy zeleně. Plochy veřejně přístupné zeleně jsou ovšem především součástí
ploch veřejného prostranství.
Významnější plochy sídelní zeleně jsou pak vymezeny samostatně jako vyhrazená zeleň
města, menší plochy sídelní zeleně byly většinou vymezovány k plnění funkce biokoridorů
v zastavěném údolí Kobylské a vlastního města.
Nové samostatné plochy sídelní zeleně nejsou navrhovány.
Je nově vymezena plocha krajinné zeleně č. 25 (K).
Plocha č. 25 – U ČOV:
- jedná se o nově navrženou plochu, která bude plnit izolační funkci mezi navrhovanými
plochami pro bydlení č. 3 a plochou výrobní č. 22. Plocha leží ve stanoveném záplavovém
území vodního toku Vsetínské Bečvy Q100. Vzhledem ke své funkci se však v této ploše
nepředpokládá umisťování staveb.

C.1.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Silniční doprava
Územní plán respektuje stávající komunikační systém tvořený silnicemi:
- II/487 (Ústí – Velké Karlovice – st. hranice)
- III/48711 (Karolinka - Stanovnice)
- III/48712 (Velké Karlovice – Bzové)
- místními a účelovými komunikacemi, které celý systém propojují.
Na silnicích III. třídy a stávajících místních a účelových komunikacích nejsou navrhovány
úpravy, které by vyžadovaly návrh nových ploch silniční dopravy. Ke všem navrženým
plochám je zajištěn přístup a příjezd.
Nově navržené zastavitelné plochy budou dopravně obsluhovány místními příp. účelovými
komunikacemi napojenými na stávající dopravní kostru. Nové komunikace budou řešeny
v rámci ploch s rozdílným využitím bez nároků na další urbanistickou plochu pro dopravu.
Silnice II/487slouží k dopravnímu propojení jednotlivých obcí. Odehrává se na ní zdrojová a
cílová doprava, rekreační tranzitní doprava a jen v malé míře mezinárodní osobní a nákladní
doprava. Pro silnici II/487 byla zpracována dopravní studie „Dopravní generel silnice II/487,
Ústí – Velké Karlovice, úsek Nový Hrozenkov – Karolinka – Velké Karlovice /Leskové)“ (HBH
projekt Brno, prosinec 2002). Studie se zabývá stabilizací trasy silnice II/487 v území.
V katastru obce Karolinka je tato silnice vedena ve stávající trase v předpokládané kategorii S
9,5/70 (extravilán).
Jako plocha silniční dopravy je navržena plocha č. 20, která je vymezena pro křižovatku
silnice II/487 s komunikacemi směr Pluskoveček a Bzové.
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Plocha č. 20 – Křižovatka Bzové (0,21 ha):
- jedná se o nově navrhovanou plochu pro silniční dopravu, která umožní odstranění
dopravní závady v podobě problematického napojení údolí Bzové přes stávající areál
pily. Plocha umožní bezkolizní napojení a vytvoření průsečné křižovatky silnice II/487
s komunikacemi do údolí Pluskoveček a Bzové. Vymezení plochy vychází
ze zpracované projektové dokumentace „Sil. II/487: Nový Hrozenkov – Podťaté; 3.
etapa – Bzové“ (Dopravoprojekt Ostrava). Plocha je vymezena v minimálním
požadovaném rozsahu z důvodu ochrany zemědělské půdy (1. třída ochrany) a dále
z důvodu zajištění prostupnosti krajiny ve směru sever-jih, a tím vytvoření migračního
koridoru. Předpokládá se, že vlastní stavba komunikace bude na náspu a nebude tak
ohrožena zaplavením, přestože je plocha limitovaná stanoveným záplavovým územím
vodního toku Vsetínské Bečvy Q100.
Ochranné pásmo silnice II. třídy, které je 15 m od osy vozovky mimo souvisle zastavěné
území, zasahuje do ploch č. 11 a 20. Toto bude zohledněno v dalších stupních projektové
dokumentace při umisťování staveb v ploše č. 11. Plocha č. 20 je navržena pro silniční
dopravu.
Doprava v klidu
Územním plánem jsou respektovány stávající plochy dopravy v klidu. Ty jsou vymezeny buď
jako plochy pro silniční dopravu (DS) nebo je tato funkce přípustná i v jiných plochách
s rozdílným způsobem využití (např. plochy pro bydlení hromadné, plochy pro bydlení
individuální, plochy občanské vybavenosti a plochy se smíšenou funkcí a další). Pro dopravu
v klidu jsou navrženy dvě nové plochy, a to jako plochy pro silniční dopravu – č. 18 Pod
přehradou (parkování, garáže) a č. 19 Centrum (parkoviště).
Plocha č. 18 – Pod přehradou (0,29 ha) :
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce původní ÚPN SÚ
Karolinka. Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového
územního plánu. Plocha je vymezena pro silniční dopravu, konkrétně pro parkování
příp. umístění řadových garáží. Od železnice odděluje navrženou zastavitelnou
plochu občanského vybavení a současně plní protihlukovou funkci. Plochu lze napojit
na dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha vzhledem ke své velikosti nevyžaduje
podrobnější řešení územní studií. Plocha je umístěna pod přehradní hrází vodního
díla Karolinka - Stanovice, ale s ohledem na skutečnost, že v území zvláštní povodně
pod vodním dílem leží většina obce, je i tato plocha navržena jako zastavitelná Využití
navrhované plochy je podmíněno zachováním funkčnosti odvodňovacích zařízení.
Plocha je limitovaná stanoveným záplavovým územím vodního toku Stanovnice.
Vzhledem k navrhovanému způsobu využití pro parkování příp. garážování byla
plocha v návrhu ponechána s tím, že podrobnější podmínky pro umísťování staveb
v záplavovém území budou stanoveny v navazujících řízeních. Daná plocha se
nachází v blízkosti centra obce ve strategické poloze pro navržené využití.
Plocha č. 19 – Centrum (0,10 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce původní ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
Plocha je vymezena pro silniční dopravu, konkrétně pro parkoviště v centru města
s přímým napojením na silnici II/487. Plocha vzhledem ke své velikosti a způsobu využití
nevyžaduje podrobnější řešení územní studií.
V navrhovaných zastavitelných plochách musí být požadavky na dopravu v klidu řešeny
v rámci těchto ploch bez nároků na další urbanistickou plochu pro dopravu.
Hromadná doprava
Hromadná doprava (silniční) je zajišťována autobusy. Město leží na trase příměstské a
dálkové autobusové dopravy. Na území města jsou 4 autobusové zastávky v dostačujících
docházkových vzdálenostech (Karolinka, rozcestí Kobylská; Karolinka, požární dům;
Karolinka, Horebečví; Karolinka, Bzové, rozcestí) Z hlediska hromadné dopravy nejsou nové
nároky na plochy pro silniční dopravu. Požadované funkce např. autobusové zastávky, zálivy
apod. lze zajistit ve stávajících plochách.
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Cyklistická doprava
Zastavěným územím města prochází ve směru východ – západ stávající cyklotrasa „Bečva“,
která vede po nově vybudovaných cyklostezkách. Na páteřní cyklotrasu navazují cyklotrasy
vedené po místních příp. účelových komunikacích.
Pěší doprava
Návrh respektuje stávající trasy pěší dopravy. Pěší provoz v centu města je dořešen a jsou
zde vybudovány chodníky pro pěší. Pěší zpřístupnění stávajících odlehlejších lokalit, ale i
nově navrhovaných, je potřeba upřesnit, a to mimo samostatné plochy pro pěší dopravu. Tyto
trasy lze konkrétně navrhnou v podrobnější dokumentaci v rámci ploch s rozdílným využitím.
S ohledem na rekreační charakter území se zda nacházejí tradiční turistické trasy např. od
Vsetínské Bečvy směrem údolí Raťkov a dále Soláň, nebo směr Stanovnice - Velký Javorník,
a další. V částech, kde vedou turistické trasy po stávajících komunikacích, se s ohledem na
nízkou intenzitu silničního provozu nepředpokládá dobudování samostatných chodníků.
Železniční doprava
Město Karolinka leží na stávající regionální jednokolejné neelektrifikované železniční trati č.
282 Velké Karlovice – Vsetín se stávajícím zavlečkování např. areálu skláren. Ve správním
území města se nacházejí dvě vlakové stanice: Karolinka – zastávka a Karolinka. Návrhem je
respektována stávající drážní - železniční doprava. Další rozvoj železniční dopravy v území se
nepředpokládá.
Ochranné pásmo železnice, které je 60 m od osy krajní koleje nebo 30 m od hranice obvodu
dráhy na obě strany, zasahuje do ploch 11, 14, 15, 17, 18, 20 a 23. Tento limit bude
zohledněn v dalších stupních PD, zejména u ploch č. 11, 14, 15 a 17. Plochy č. 18 a 20 jsou
navrženy pro silniční dopravu a plocha č. 23 je plochou výroby a skladování.
Hluk z dopravy
V územním plánu nejsou navrhována žádná protihluková opatření. Případná opatření proti
hluku lze realizovat v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. U lokalit
s predikcí hlukového zatížení z dopravy, zejména silniční a železniční, určených pro bydlení je
podmíněno jejich využití doložením skutečnosti, že bude zajištěna ochrana chráněného
venkovního prostoru staveb před nadlimitním hlukem – plochy č. 2 a 11.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Vodní hospodářství – zásobování vodou, likvidace odpadních vod
Návrh zásobování vodou navazuje na koncepci založenou původním územním plánem. Je
v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje řešen z místního zdroje,
-1,
jímacího území Karolinka s celkovou vydatností 15 ls
o jednom tlakovém pásmu.
Z jímacího území je voda čerpána do zemního vodojemu o objemu 250 m3 s nadmořskou
výškou 530,00 – 526, 00 m n.m.
Zásobování vodou je
a) v lokalitách souvislé zástavby:
− ze stávajících zásobovacích řadů vodovodu pro veřejnou potřebu
b) z nových zásobovacích řadů vodovodu pro veřejnou potřebu, napojených na stávající
vodárenskou soustavu v rámci ploch s rozdílným využitím bez nároků na další
urbanistickou plochu technické infrastruktury
c) v lokalitách mimo souvislou zástavbu bude potřeba pitné vody zajištěna z individuálních
zdrojů (domovní studny) – např. plochy č. 1,4,7,10,12 a 13.
Způsob likvidace odpadních vod navazuje na koncepci založenou původním územním
plánem (oddílná kanalizace a ČOV) a je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje. Odkanalizování je navrženo
a) v lokalitách souvislé zástavby:
- napojením na stávající stokovou síť oddílné kanalizace
- napojením na nové kanalizační stoky oddílné kanalizace, které budou napojené na
stávající stoky, případně napojené na stávající recipienty u dešťové kanalizace
v rámci ploch s rozdílným využitím bez nároků na další urbanistickou plochu technické
infrastruktury
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b) lokality mimo souvislou zástavbu budou odkanalizované individuálně. Splaškové odpadní
vody budou akumulovány v bezodtokových jímkách a pravidelně vyváženy v tekutém
stavu na ČOV Karolinka, nebo budou čištěny na domovních ČOV s možností využité
vyčištěné vody pro zalévání travnatých ploch, vsakování do terénu nebo vypouštění do
recipientů – např. plochy č. 4, 7, 10,12 a 13.
Energetika –zásobování plynem, zásobování el. energií
Návrh zásobování plynem navazuje na koncepci založenou původním územním plánem.
Zásobování zemním plynem je navrženo:
a) v lokalitách souvislé zástavby:
- napojením na stávající STL plynovodní síť
- napojením na nové STL plynovodní řady, které budou napojené na stávající plynárenské
zařízení v rámci ploch s rozdílným využitím bez nároků na další urbanistickou plochu
technické infrastruktury
b) lokality mimo souvislou zástavbu nebudou zásobovány ze stávající plynárenské soustavy.
Individuálně lze řešit zásobování plynem z vlastních zásobníků.
Způsob zásobování elektrickou energií navazuje na koncepci založenou původním
územním plánem. Dodávka el. energie bude zajištěna ze stávajících blízkých zdrojů a
z navržených prodloužených energetických rozvodů. Nové zdroje budou vybudovány
v místech větší spotřeby, v místech stávajících koridorů vedení VN.
Návrh řešení technické infrastruktury v jednotlivých plochách:
Číslo
Zásobování
Likvidace
Zásobování
plochy
vodou
odpadních vod
plynem
Bude řešeno
Napojením na nově
1
-individuálním způsobem

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
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Napojením na stávající
rozvody
Napojením na stávající
rozvody
Bude řešeno
individuálním způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy
nebo individuálním
způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy,
nebo individuálním
způsobem
Bude řešeno
individuálním způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy,
od kóty 506 m n. m nutno
posílit AT stanicí nebo
individuálním způsobem
Napojením na stávající
rozvody
Bude řešeno
individuálním způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy
Napojením na stávající
rozvody
Bude řešeno
individuálním způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy
Napojením na stávající
rozvody

budované rozvody v rámci
navržené plochy
Napojením na stávající
rozvody
Napojením na stávající
rozvody
Bude řešeno individuálním
způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v rámci
navržené plochy nebo
individuálním způsobem

Napojením na stávající
STL rozvody
Napojením na stávající
STL rozvody
-Napojením na nově
budované STL rozvody v
rámci navržené plochy

Zásobování
el. energií
Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody

Bude řešeno individuálním
způsobem

Napojením na nově
budované STL rozvody v
rámci navržené plochy

Napojením na
stávající rozvody

Bude řešeno individuálním
způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v rámci
navržené plochy

--

Napojením na
stávající rozvody
Napojením ze
stávajícího vedení

Napojením na stávající
rozvody
Bude řešeno individuálním
způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v rámci
navržené plochy
Bude řešeno individuálním
způsobem
Bude řešeno individuálním
způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v rámci
navržené plochy
Napojením na stávající
rozvody??

Napojením na nově
budované STL rozvody v
rámci navržené plochy

Napojením na stávající
rozvody
--

Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody

--

Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody

-Napojením na nově
budované STL rozvody v
rámci navržené plochy
Napojením na nově
budované STL rozvody v
rámci navržené plochy

Napojením na
stávající rozvody
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16
17
18
19
22
23

Bude řešeno
individuálním způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy
-Napojením na stávající
rozvody
Napojením na nově
budované rozvody v
rámci navržené plochy

Odůvodnění
Bude řešeno individuálním
způsobem
Napojením na nově
budované rozvody v rámci
navržené plochy
Napojením na nově
budované rozvody v rámci
navržené plochy
Napojením na stávající
rozvody
Napojením na stávající
rozvody
Napojením na nově
budované rozvody v rámci
navržené plochy

-Napojením na nově
budované STL rozvody v
rámci navržené plochy
--

Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody
Napojením na
stávající rozvody

--

--

Napojením na stávající
STL rozvody
Napojením na nově
budované STL rozvody v
rámci navržené plochy

Napojením ze
stávajícího vedení VN
Napojením ze
stávajícího vedení VN

Plochy č. 20 (Křižovatka Bzové) a 25 (plocha krajinné zeleně U ČOV) jsou bez nároku na řešení
technické infrastruktury.
Vodní hospodářství - plochy vodohospodářské, vodní plochy a toky
Řešením územního plánu jsou respektovány stávající vodní plochy a vodní toky. Největší
vodní plochou je vodní dílo Stanovnice na levostranném přítoku Vsetínské Bečvy. Toto dílo
slouží jako vodárenská nádrž pro zásobování pitnou vodou Vsetínska a Vlárska. Pro
vodárenskou nádrž jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany – rozhodnutí Městského úřadu
Vsetín, odboru životního prostředí č.j. ŽP 2336/03-231/2 ze dne 27.11.2003 – „Vodárenská
nádrž Karolinka Stanovnice – změna ochranných pásem vodního zdroje včetně dodatku č. 1“,
která jsou v řešení územního plánu respektována. Nové plochy vodohospodářské, vodní
plochy a toky nejsou navrhovány.
Elektronické komunikace
Územní plán vytváří podmínky pro stabilizaci stávajících komunikačních vedení
a elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě. Nové navrhované lokality
budou napojeny novým vedením navazujícím na stávající telekomunikační sítě v rámci
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (bez nároku na samostatně navrhované
plochy technické infrastruktury). V územním plánu jsou zakreslena stávající zařízení bez
potřeby vymezování nových ploch.
Zásobování teplem
Na území města je provozována stávající síť rozvodů centrálního zásobování teplem, jejímž
provozovatelem je Městský bytový podnik Karolinka. U nově navrhovaných ploch se
nepředpokládá napojování na centrální zásobování teplem nebo jen v minimálním rozsahu.
Viz kapitola B. bod e).
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady a jejich likvidace jsou prováděny ve správním území v souladu s obecně
závaznou vyhláškou města Karolinky č. 2/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Karolinky. Územním plánem nejsou nově navrhovány plochy pro
nakládání, protože kapacita sběrného dvora v areálu Městského bytového podniku Karolinka
je dostatečná. Směsný komunální odpad je odvážen na překladiště Logistického centra
odpadů (LCO) Vsetín, které spravují Technické služby Vsetín, s.r.o. Tříděný odpad je také
dále zpracováván prostřednictvím LCO Vsetín. Likvidace kalů a písků z ČOV je zajišťována
prostřednictví firmy SITA CZ a.s.
OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení charakteru veřejné vybavenosti
(základní škola, dům s pečovatelskou službou, kostel aj.) zejména v monofunkčních plochách
stávajícího občanského vybavení (O) s ohledem na nežádoucí smíšení s obytnou funkcí.
Ostatní občanské vybavení je vesměs součástí ploch smíšených - smíšených ploch v
centrální zóně (SO.1) a smíšených ploch obytných městských (SO.2). Stabilizován územním
plánem byl také hřbitov s obřadní síní, vymezený jako plocha pro veřejná pohřebiště
a související služby (OH).
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Samostatné plochy občanského vybavení jsou navrženy v lokalitách č. 14,15 (O).
Plocha č. 14 – Pod přehradou I (1,99 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, jíž se přehodnocuje koncepce využití této plochy
založená ÚPN SÚ Karolinka. Plocha navazuje na zastavěné území a jedná se o jedno
z mála rozvojových míst v centru obce. Oproti řešení v předchozí územně plánovací
dokumentaci (navrhovaná plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení - cvičiště
hasičských sportů a v části plocha výroby) je vymezena pro občanské vybavení.
Plochu lze napojit na dopravní (odbočení ze silnice III/48711 procházející údolím
Stanovnice) a technickou infrastrukturu. Plocha vzhledem ke své velikosti nevyžaduje
podrobnější řešení územní studií. Plocha je umístěna pod přehradní hrází vodního
díla Karolinka Stanovice, ale s ohledem na skutečnost, že v území zvláštní povodně
pod vodním dílem leží většina obce, je i tato plocha navržena jako zastavitelná. Od
železnice je oddělena navrženou plochou pro silniční dopravu, konkrétně pro
parkování, příp. umístění řadových garáží, která současně plní protihlukovou funkci
ve vztahu k železnici. Využití navrhované plochy je podmíněno zachováním
funkčnosti odvodňovacích zařízení. Plocha je limitovaná stanoveným záplavovým
územím vodního toku Stanovnice. Vzhledem k navrhovanému způsobu využití pro
občanskou vybavenost typu integrovaného záchranného systému byla plocha
v návrhu ponechána s tím, že podrobnější podmínky pro umísťování staveb
v záplavovém území budou stanoveny v navazujících řízeních. Daná plocha se
nachází v blízkosti centra obce ve strategické poloze pro navržené využití
Plocha č. 15 – Pod přehradou II (0,31 ha):
jedná se o navrhovanou plochu, jíž se přehodnocuje koncepce využití této plochy
založená ÚPN SÚ Karolinka. Plocha navazuje na zastavěné území. Oproti řešení
v předchozí územně plánovací dokumentaci (navrhovaná plocha pro výroby) je vymezena
pro občanské vybavení. Plochu lze napojit na dopravní a technickou infrastrukturu. Plocha
vzhledem ke své velikosti nevyžaduje podrobnější řešení územní studií. Plocha je
umístěna pod přehradní hrází vodního díla Karolinka Stanovice, ale s ohledem
na skutečnost, že v území zvláštní povodně pod vodním dílem leží většina obce, je i tato
plocha navržena jako zastavitelná. Přístup je zajištěn ze stávající sítě pozemních
komunikací ze severní strany.
Plochy občanského vybavení se zaměřením pro sportovní a rekreační využití jsou navrženy
v ploše č. 17 – plocha pro tělovýchovu a sport (OS).
Plocha č. 17 – Skiareál (0,19 ha):
- jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z koncepce dané ÚPN SÚ Karolinka.
Plocha byla řešena ÚPN SÚ Karolinka a převzata do řešení nového územního plánu.
Plocha je vymezena pro tělovýchovu a sport. Plocha navazuje na zastavěné území
a rozšiřuje a doplňuje stávající skiareál. V ploše se předpokládá vybudování ubytovacích
kapacit a doplňujících služeb pro návštěvníky areálu. Plocha vzhledem ke své velikosti
nevyžaduje podrobnější řešení územní studií. Jedná se o plochu ve III. zóně CHKO
Beskydy se zvýšenou ochranou krajinného rázu, a proto je zastavitelná plocha regulována
navrženými podmínkami pro její užívání – výškovou hladinou v návaznosti na okolní
zástavbu a také svou velikostí, která umožňuje rozvoj areálu jen v minimálním potřebném
rozsahu. Plocha rozšiřuje již funkční sportovní areál, který je přístupný ze stávající
komunikační sítě.
Rekreační funkci společně s občanským vybavením představuje plocha občanské vybavenosti
specifických forem č. 16, která je určena pro vyhlídkové zastavení (OX).
Plocha č. 16 – Nad lyžařským vlekem (0,12 ha):
- jedná se o nově navrhovanou plochu reagující na požadavek zadání – prověřit možnost
využití území na hřebenech Javorníků a Vsetínských vrchů pro rozhlednu. Navržená
plocha leží v blízkosti horní části stávajícího lyžařského vleku v návaznosti na hřebenovou
pěší trasu na místě dalekého výhledu. Jedná se o plochu ve II. zóně CHKO Beskydy se
zvýšenou ochranou krajinného rázu, a proto je navržena jen pro vyhlídkové zastavení,
a ne pro rozhlednu. Z vyhodnocení vlivu navrhované plochy na území Natura 2000
nevyplynul pro tuto plochu žádný návrh opatření. Plocha je přístupná ze stávající
komunikace vedoucí po hřebeni a sloužící především pro pěší dopravu.
STEMIO a.s.
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Funkci občanského vybavení lze také uplatnit v plochách pro bydlení hromadné, plochách pro
bydlení individuální, v plochách smíšených v centrální zóně a v plochách smíšených obytných
městských,

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
V návrhu řešení jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství, z nichž většina plní
základní komunikační funkci.
Nejsou podrobněji dělena na veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch nebo s
převahou zeleně, protože se to nejevilo jako účelné.
Nejsou nově navrhována veřejná prostranství, ale jsou přípustná v jednotlivých plochách
s rozdílným způsobem užívání.

C.1.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTŮ

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Územní plán odráží reálný stav uspořádání a charakteru krajiny, a to především vymezením
jednotlivých ploch nezastavěného území a stanovením podmínek jejich využití. Koncepčním
záměrem je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny. Nové
plochy jsou ve volné krajině navrhovány minimálně, zastavitelné plochy jsou ve většině
případů vymezeny v přímé návaznosti na zastavěné území. Nejsou nově navrhované plochy
pro zalesnění příp. odlesnění a změny kultur nejsou přípustné mezi plochami zemědělského
půdního fondu a plochami lesními.
Nově je navržena plocha krajinné zeleně, která bude plnit izolační funkci mezi navrhovanými
plochami pro bydlení č. 3 a plochou výrobní č. 22. Nedílnou součástí koncepce uspořádání
krajiny je i koncepce územního systému ekologické stability krajiny, která je popsána níže.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Územní systém ekologické stability (ÚSES), který definován v zákoně č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny a blíže specifikován v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. se do
územního plánu promítá z hlediska funkčního a prostorového. Funkčně se jedná o soubor
vzájemně propojených přirozených či přírodě blízkých ekosystémů. Prostorově vychází ÚSES
z biogeografické teorie ostrovů, jež poskytuje teoretický základ pro návrh účelného rozložení,
velikosti a vzdálenosti ekologicky stabilních částí krajiny.
Návrh řešení ÚSES na území města Karolinka vychází z koncepce nadregionálních
a regionálních prvků ÚSES vyznačených v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje
(ZÚR ZK). Lokální prvky ÚSES jsou řešeny v souladu s Koncepcí a strategií ochrany
přírody a krajiny Zlínského kraje, resp. daty USES z UAP ORP Vsetín (na území CHKO
Beskydy se jedná o data USES z platných územních plánů).
Územním plánem jsou integrálně provázány prvky zeleně a prvky ÚSES. Tato základní síť by
měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být postupně navázána další dílčí
opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability území. Realizace navržených opatření
bude mít i kladný vliv na krajinný ráz.
Prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny jako stávající – funkční, jedná se
o plochy přírodě blízkých společenstev krajinné zeleně, doprovodné zeleně vodních toků nebo
o pozemky určené k plnění funkcí lesa, případně o extenzivně využívané trvalé travní porosty,
které jsou stabilizovány (vymezeny také jako plochy krajinné zeleně).
Prvky ÚSES a významné krajinné prvky ze zákona, spolu s navrženými regulativy funkčního
a prostorového uspořádání, odrážejícími podmínky a nároky řešeného území, stabilizují a dále
rozvíjí hodnoty přírody a krajiny. Právě s cílem stabilizování a zajištění dalšího rozvoje výše
uvedených hodnot jsou tyto prvky nezastavitelnými.
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Nadregionální ÚSES
Nadregionální ÚSES vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (vychází
z koncepce Nadregionálního a regionálního USES Zlínského kraje) zasahuje v jižní části
katastru nadregionálním biokoridorem 147 Makyta- Hranice vedoucí z nadregionálního
biocentra Makyta ležící mimo řešené území dále na hranice kraje i republiky.
Regionální ÚSES
Regionální ÚSES je na území katastru v jeho severní části reprezentován regionálním
biocentrem 131 Leští, Raťkov, jež je napojeno regionálními biokoridory 1573 Leští, Raťkov –
Cáb na regionální biocentrum Cáb na západě (leží na území města Vsetína a obce Halenkov)
a biokoridorem 1574 Klotová, Solisko – Leští, Raťkov na regionální biocentrum KotlováSolisko na východě (území obce Horní Bečva a Velké Karlovice).
V nadregionálním biokoridoru vymezeném v jižní části katastru jsou vložena regionální
biocentra Stolečný a 94 Frňovské.
U všech prvků regionálního USES se jedná o lesní typy. Tvary a poloha biocenter byly
optimalizovány s ohledem na koordinaci s jinými plochami s rozdílným způsobem využití,
funkčnost biocenter a dle prostorového dělení lesa.
Lokální ÚSES
Lokální ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory lesního, lučního i nivního, případně
kombinovaného typu. Trasy ÚSES jsou vedeny v souladu s oborovými dokumenty, migračními
trasami bioty a skutečným stavem krajiny. U všech prvků ÚSES dochází dle možností
k úpravě jejich velikosti a tvaru na základě parcelace KN, jednotek prostorového rozdělení
lesa a stavu v terénu. Všechny části ÚSES lze charakterizovat jako existující funkční,
případně částečně funkční. Návaznost prvků ÚSES na sousední k.ú. je dodržena
a znázorněna v koordinačním výkrese (doplnit návaznosti je potřeba na k.ú. Nový Hrozenkov,
zejména doplnění biocentra LBC20.
Lokální síť USES navazuje na regionální a nadregionální prvky USES. Na regionálních
a nadregionálním biokoridoru USES jsou vloženy v souladu s metodikou projektování USES
lokální biocentra LBC 7 Zadní Kyčera, LBC8 Hluboká a LBC 9 Bzový (na reg. biokoridorech
v severní části katastru), LBC21 Pod Frňovským a LBC 24 Baranařka (na nadregionálním
biokoridoru), a dále navázány větve lokálního USES tak, aby byla utvořena ucelená síť prvků
USES tvořená typologicky odpovídajícími větvemi. Na lesní prvky USES výše jmenované
navazují prvky USES lesního a nivního typu. Z lesních větví USES navazujících na nadmístní
lesní prvky USES se jedná o biocentrum LBC 6 Zákula při hranicích s Novým Hrozenkovem,
LBC 23 U školky a větev s LBC 16 Baďurka a LBC 17 Stranická Kyčera. Nivní až
kombinovanou řadu reprezentují lokální biokoridory vedoucí údolím Kobylská a Raťkov toky
stejnojmenných vodotečí s napojením na nivní větev trasovanou nivou Vsetínské Bečvy.
V nivě Vsetínské Bečvy jsou vymezena biocentra LBC 19 U Vodojemu, LBC 20 U hl. cesty a
LBC 22 U fojtství, které slouží zároveň k zajištění podmínek pro migraci zvěře (je potřeba
zajistit podmínky i na území obce Velké Karlovice). Z jihu se na biokoridor Vsetínské Bečvy
napojuje biokoridor vedoucí údolím Stanovnice vedoucí až do LBC 24 Baranařka na
nadregionálním biokoridoru 147 Makyta- Hranice. Samostatnou luční až kombinovanou větev
vedoucí od západu z území Nového Hrozenkova k východu na území Velkých Karlovic tvoří
biocentra LBC 1 Nad Kobylskou, LBC 2 Nad Karolinkou, LBC 3 V Raťkově, LBC 4 Bzové
louky a LBC 5 Nad školou. Na nivní biokoridor LBK12 (funkčnost biokoridoru pod přehradou
Stanovnice je vzhledem k zástavbě omezená, jiné řešení při zachování parametrů USES však
neexistuje), jsou navázána luční biocentra v údolí Stanovnice LBC 25 Nad přehradou, LBC
26 Stanovnice- háj a LBC 14 Stanovnice- louky. Samostatné větve tvoří luční biocentra
LBC 13 Na Rakošovém a LBC 18 Ve Skaliči, dále LBC 10 Nad zastávkou s návazností na
území Nového Hrozenkova a biocentrum LBC 15 Pod Javorníčkem s návazností na území
obce Velké Karlovice, jež jsou všechny napojeny na biokoridor v nivě Stanovnice.
Udržení a zlepšení stavu ÚSES předpokládá přirozenou druhovou skladbou sadebního
materiálu (v případě vhodného a kvalitního mateřského porostu je vhodné využít přirozenou
obnovu lesa). U mimolesních prvků ÚSES, tzn. prvků lučních společenstev, je důležité
zachovat jejich současnou podobu, tj. zachovat stávající managment. Jedná se o antropicky
podmíněná společenstva. U lesních prvků USES je potřeba lesnickým obhospodařováním
zajistit přírodě blízké druhové složení lesa (bk, jd, sm) a v ideálním případě i etážovitost
porostů. U větve USES ovlivněné vodou je potřeba zachovat stávající parametry USES a
zabránit výrazným zásahům do břehových porostů a ekotonových společenstev.
STEMIO a.s.
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Základní charakteristika biocenter a biokoridorů ÚSES je uvedena v následující tabulce:
typ a název prvku
Regionální biocentrum RBC1 Leští, Raťkov
Regionální biocentrum RBC2 Frňovské
Regionální biocentrum RBC3 Stolečný
Lokální biocentrum LBC1 Nad Kobylskou
Lokální biocentrum LBC2 Nad Karolinkou
Lokální biocentrum LBC3 V Raťkově
Lokální biocentrum LBC4 Bzové louky
Lokální biocentrum LBC5 Nad školou
Lokální biocentrum LBC6 Zákula

velikost

charakter společenstva/ poznámka

cca 318 ha

lesní

cca 145 ha
cca 25 ha
(na k.ú. Karolinka)
8 ha

luční až kombinovaný

8,7 ha

luční až kombinovaný

8,1 ha

luční až kombinovaný

4,2 ha

luční

7,6 ha

luční až kombinovaný

9,7 ha

lesní

Lokální biocentrum LBC7 Zadní Kyčera

2,6 ha
(na k.ú. Karolinka)

Lokální biocentrum LBC8 Hluboká

12,1 ha

Lokální biocentrum LBC9 Bzový

8,8 ha

Lokální biocentrum LBC10 Nad zastávkou
Lokální biocentrum LBC11 Na Kání
Lokální biocentrum LBC12 Pluskoveček
Lokální biocentrum LBC13 Na Rakošovém
Lokální biocentrum LBC14 Stanovnice-louky
Lokální biocentrum LBC15 Pod Javorníčkem
Lokální biocentrum LBC16 Baďurka
Lokální biocentrum LBC17 Stranická Kyčera
Lokální biocentrum LBC18 Ve Skaliči
Lokální biocentrum LBC19 U Vodojemu

Lokální biocentrum LBC 20 U hl. cesty
Lokální biocentrum LBC 21 Pod Frňovským 1
str. 38

lesní
vloženo na NRBK 147 Makyta- Hranice
lesní
vloženo na NRBK 147 Makyta- Hranice
zbývající část na území obce Nový Hrozenkov

lesní
vloženo na RBK 1573 Leští,Raťkov- Cáb
zbývající část biocentra na k.ú. Nový Hrozenkov
lesní
vloženo na RBK 1574 Klotová,Solisko –
Leští,Raťkov
lesní
vloženo na RBK 1574 Klotová,Solisko –
Leští,Raťkov

6,4 ha

luční

7,1 ha

luční

7,4 ha

luční

14,5 ha

luční

4,8 ha

luční

7,3 ha

luční

cca 26 ha

lesní

cca 24 ha

lesní

12 ha

luční až kombinovaný

6,1 ha

nivní

0,6 ha
(k.ú. Karolinka)

nivní
zbývající část na území obce Nový Hrozenkov

cca 29 ha

lesní
vloženo na NRBK 147 Makyta- Hranice
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Lokální biocentrum LBC 22 U fojtsví
Lokální biocentrum LBC 23 U školky
Lokální biocentrum LBC 24 Baranařka
Lokální biocentrum LBC 25 Nad Přehradou
Lokální biocentrum LBC 26 Stanovnice- háj
typ a název prvku
Nadregionální biokoridor
NRBK 147 Makyta- Hranice
Regionální biokoridor
RBK 1573 Leští, Raťkov –
Cáb
Regionální biokoridor
RBK 1574 Klotová, Solisko
– Leští, Raťkov

1,3 ha
(k.ú. Karolinka)

lesní
cca 24 ha

lesní
vloženo na NRBK 147 Makyta- Hranice

3,2 ha

luční

3,2 ha

luční

délka
cca 2 300 m v součtu
jednotlivých úseků na
řešeném území

charakter společenstva/ poznámka

cca 400 m na řešeném
území k.ú. Karolinka

lesní
návaznost na k.ú. obce Nový Hrozenkov

cca 1 300 m v součtu
jednotlivých úseků na
řešeném území

lesní
rozčleněn vloženými LBC

Lokální biokoridor - LBK1

500 m na k.ú. Karolinka

Lokální biokoridor - LBK2
Lokální biokoridor - LBK3
Lokální biokoridor - LBK4

1260 m
800 m
700 m

Lokální biokoridor - LBK5

900 m na k.ú. Karolinka

Lokální biokoridor - LBK6
Lokální biokoridor - LBK7

500 m
1950 m

Lokální biokoridor - LBK8

2460 m

Lokální biokoridor - LBK9

2500 m

Lokální biokoridor - LBK10

500 m

Lokální biokoridor - LBK11

70 m na k.ú. Karolinka

Lokální biokoridor - LBK12

cca 5700 m

Lokální biokoridor - LBK13
Lokální biokoridor - LBK14

1750 m
520 m
1650 m na k.ú.
Karolinka

Lokální biokoridor - LBK15
Lokální biokoridor - LBK16

920 m na k.ú. Karolinka

Lokální biokoridor - LBK17
Lokální biokoridor - LBK18
Lokální biokoridor - LBK19

1800 m
1140 m
1450 m

Lokální biokoridor - LBK20

380 m na k.ú. Karolinka

Lokální biokoridor - LBK21
Lokální biokoridor - LBK22

670 m
800 m

Lokální biokoridor - LBK23

630 m na k.ú. Karolinka

Lokální biokoridor - LBK24

120 m na k.ú. Karolinka
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nivní
zbývající část na území obce Velké Karlovice
zajištění podmínek pro prostupnost údolím

lesní
rozčleněn vloženými RBC a LBC

luční až kombinovaný
návaznost na k.ú. obce Nový Hrozenkov
luční
luční až kombinovaný
kombinovaný
luční až kombinovaný
návaznost na k.ú. obce Velké Karlovice
lesní
nivní
Nivní
vloženo biocentrum LBC 23
Nivní
vzhledem k zástavbě nejsou podmínky pro
respektování max. délky BK
nivní
nivní
návaznost tokem Vsetínské Bečvy na k.ú. obce
Velké Karlovice
nivní
vložena biocentra LBC 25 a LBC 26
nivní až kombinovaný
luční
luční až kombinovaný
návaznost na k.ú. obce Nový Hrozenkov
lesní
návaznost na k.ú. obce Nový Hrozenkov
lesní
lesní
luční až kombinovaný
luční až kombinovaný
návaznost na k.ú. obce Velké Karlovice
kombinovaný
luční
lesní
návaznost na k.ú. obce Velké Karlovice
lesní
návaznost na území SR
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PROSTUPNOST KRAJINY
Návrhem řešení jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení a zvýšení prostupnosti krajiny, jak pro
dopravní obsluhu území např. zastavitelná plocha DS č. 20 (křižovatka Bzové), tak z hlediska
migrace živočišných druhů (migrační koridory pro velké savce). V rámci možností stávajícího
využití území byl zachován nezastavěný koridor při hranicích s Velkými Karlovicemi. Byl
také respektován stávající a historický systém cest v krajině včetně pěších a cyklistických tras.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Protierozní opatření nejsou navrhována. Funkce protierozní ochrany je dána charakterem
krajiny a stabilizací stávajících ploch krajinné zeleně a ploch lesních a zemědělských.
Opatření protipovodňové ochrany (hráze) lze realizovat ve stávajících plochách s rozdílným
způsobem využití (charakter související technické infrastruktury).

REKREACE
Samostatné plochy rodinné a hromadné rekreace nejsou nově navrhovány, stávající plochy
jsou stabilizovány. Územní plán respektuje stávající lokalizaci ploch s rekreačním využitím
např. lokalita Soláň a další. Rekreační funkci lze uplatnit také v plochách pro bydlení
individuální a plochách smíšených obytných vesnických.
V souvislosti s rekreačním využitím území jsou nově vymezeny plochy občanského vybavení,
především plocha č. 16 pro vyhlídkové zastavení nad lyžařským areálem a plocha pro
tělovýchovu a sport č. 17 za účelem rozšíření a doplnění skiareálu. Rekreační funkci v území
také podporují stávající plochy pro zahrádkaření.
DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Územní plán nevymezuje žádné plochy pro dobývání nerostů.

C.1.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ VČ. STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A VYLOUČENÍ UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A
JINÝCH OPATŘENÍ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Pro jednotlivé plochy nezastavěného území je vyloučeno umisťování vybraných druhů staveb
ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona – viz kap. F. Návrhu. U všech ploch
nezastavěného území jsou vyloučeny s ohledem na ochranu krajiny a přírody stavby, zařízení
a jiná opatření pro těžbu nerostů, oplocení s výjimkou oplocení ploch lesních školek, oplocení
k ochraně porostů před zvěří, oplocení ÚSES a oplocení obhospodařovaných zemědělských
ploch dle jednotlivých funkčních ploch a technická opatření a stavby, které zlepší podmínky
jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například hygienická zařízení, ekologická
a informační centra včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí. V případě staveb pro
účely rekreace a cestovního ruchu se jedná o tak významné zásahy do krajiny, že je nutno
pro dané záměry v případě jejich požadavku navrhnout nové zastavitelné plochy. Nejširší
rozsah nepřípustného využití včetně vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných opatření
ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona se týká ploch přírodních, které jsou
vymezovány pro biocentra ÚSES a jako vyhrazené plochy za účelem zajištění podmínek
ochrany přírody a krajiny. Plochy zemědělské připouštějí stavby pro zemědělství a plochy
lesní stavby pro lesnictví, které však musí odpovídat charakteru zástavby.
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Součástí podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kap. F Návrhu je definice
použitých pojmů, které nejsou blíže upřesněny prováděcími předpisy. Tyto pojmy byly
definovány z důvodů jednotné aplikace při uplatňování územního plánu. Jedná se především
o stavby pro zemědělství, stavby pro lesní hospodářství a malé vodní plochy, pro které jsou
stanoveny podmínky prostorového uspořádání spočívající ve stanovení výškové regulace
zástavby a rozmezí výměry zastavěné plochy. Stavby v rozsahu uvedené regulace, v případě
že nejsou vyloučeny, lze umisťovat v neurbanizovaném území bez potřeby řešení změn
územního plánu. Stavby ve větším rozsahu budou vyžadovat posouzení v rámci změny
územního plánu. Nastavená regulace u tohoto druhu staveb vychází z obdobné zástavby
v krajině a v případě staveb pro zemědělství se jedná o stavby, u kterých je prostorovou
regulací minimalizován vliv na krajinný ráz. Obdobná regulace se týká i staveb pro lesnictví.
Plošná regulace vodních ploch, jež lze v plochách nezastavěného území realizovat bez
posouzení v rámci změny územního plánu, představuje plochy, které výrazně neovlivní vodní
režim v krajině a ráz krajiny.
Podmínky týkající se jednotlivých navrhovaných ploch jsou zdůvodněny v příslušném odstavci
týkajícím se dané plochy v kapitole C.1 Odůvodnění.
Výšková regulace vychází ve většině případů z výškových hladin okolní zástavby, případně je
nastavena tak, by nedocházelo k ovlivnění krajinného rázu, narušení pohledových horizontů,
pohledových os a tras technické infrastruktury. U ploch výrobních je výšková hladina max. 11
m od upraveného terénu, protože stavby této výškové úrovně jsou pro většinu výrobních
provozů (s výjimkou těžké výroby) dostačující a vyšší stavby by negativně ovlivňovaly ráz
krajiny i sídla.
Plošná regulace mimo kompaktní zástavbu (např. SO.3 č. 6) je navržena s ohledem na
charakter stávající zástavby - rozvolněná zástavba typu „pasekářského osídlení“.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Návrhem územního plánu byla respektována charakteristika krajinného prostoru - krajina
lesní s lukařením, pro kterou je typické střídání pastvin s lesními porosty. V rámci uvedeného
typu krajiny se přepokládá přizpůsobení využití území ochraně lesa, což bylo v řešení
územního plánu zohledněno. Zábor lesa představuje pouze lokalita OS č. 17, která byla
převzata ze stávající územně plánovací dokumentace. Nejsou nově navrhované plochy pro
zalesnění příp. odlesnění a změny kultur nejsou přípustné mezi plochami zemědělského
půdního fondu a plochami lesními.
Další z nástrojů ochrany krajinného rázu je samotné vymezení přípustného, podmíněně
přípustného a nepřípustného využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a dále
způsob jejich regulace (viz předchozí odstavec). U ploch bydlení, rekreace, ploch smíšených
obytných, ploch výroby a skladování a plochy občanské vybavenosti specifických forem (OX)
je stanovena výšková hladina zástavby s přihlédnutím k návaznosti na okolní zástavbu,
zohlednění pohledových horizontů, dominant a pohledových os.

C.1.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
Veřejně prospěšnou stavbou s možností vyvlastnění je stavba pozemní komunikace v ploše
DS č. 20. Je navržena jako veřejně prospěšná, protože představuje koncepční záměr města
spočívající ve zpřístupnění údolí Bzové v nové trase, která odstraní dopravní závadu.

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ
V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné opatření, pro která lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit

VYMEZENÍ STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit, nejsou v územním plánu vymezovány.
STEMIO a.s.
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VYMEZENÍ PLOCH PRO ASANACI
Plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nejsou v územním
plánu vymezovány.

C.1.8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO
ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ PŘÍPADNĚ
DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Předkupní právo lze uplatnit pro stavby občanského vybavení v plochách O č. 14, 15 a v ploše
OX č. 16. U ploch č. 14, 15 se jedná o stavby integrovaného záchranného systému, což
představuje doplnění chybějící funkce v území. Stavba v ploše č. 16 slouží k podpoře a rozvoji
cestovního ruchu – využití potenciálu území. Pro tyto stavby jsou plochy vymezeny výčtem
jednotlivých pozemků v k.ú. Karolinka, u kterých bude vloženo do evidence katastru
nemovitostí předkupní právo ve prospěch města Karolinka. Jedná se o opatření sloužící
k jednoduššímu převodu pozemků do majetku města v případech, kdy dochází
k majetkoprávním převodům u těchto pozemků.

C.1.9 STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Nejsou stanovována žádná kompenzační opatření.

C.1.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍM STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
ČINNOSTI

Územní studie je jako podmínka pro rozhodování v území požadována pouze u plochy č. 9,
protože se jedná o přestavbovou plochu v centrální části města, kde je potřeba klást důraz
na podrobnější regulaci území. Základní pokyny pro řešení jsou uvedeny kapitole J Návrhu.

C.2

Vyhodnocení řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

K 31.12.2012 proběhla úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně zpracování Rozborů
udržitelného rozvoje území SO ORP Vsetín pro obec Karolinka (RURU) nad aktualizovanými daty.
Na základě provedené analýzy se v řešení promítly zejména tyto silné stránky:
–
byla respektována poloha území města v CHKO Beskydy a v území NATURA 2000, čemuž
byl podřízen i rozsah navrhovaných zastavitelných ploch a jejich regulace
–
v řešení byla zohledněna technická a ekonomická dostupnost veřejné infrastruktury,
(dopravní, technická, veřejné občanské vybavení a veřejná prostranství)+
–
vzhledem ke komplexní vybavenosti obce, byly navrženy nové plochy pro rozvoj služeb a
občanského vybavení v dostatečné míře – O č. 14 - 17. Současně bylo přihlédnuto i k tomu,
že tyto funkce lze také zajistit v dalších plochách s rozdílným způsobem využití – např. v již
stabilizovaných plochách občanského vybavení a dále v plochách se smíšenou funkcí,
případně v plochách bydlení BH, BI
Pro eliminaci slabých stránek a hrozeb bylo navrženo:
rozvoj území není omezován jeho polohou v CHKO Beskydy a v území Natura 2000, ale
naopak toto přírodní prostředí je potenciálem pro rozvoj turistického ruchu např. agroturistiky,
cykloturistiky apod., což je promítnuto v koncepci územního plánu
narušení obytného prostředí obce vzhledem k expanzi ploch výroby a skladování se
nepředpokládá. Rozvojové plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy v minimálním
rozsahu V č. 22 a 23.
Návrhem územního plánu jsou dále rozvíjeny všechny tři pilíře rovnoměrně, jsou navrženy
a stabilizovány plochy pro rozvoj bydlení, podnikání, krátkodobé rekreace aj., při respektování
podmínek pro zdravé životní prostředí. Podrobněji v samostatném materiálu „Vyhodnocení vlivu
územního plánu na udržitelný rozvoj území.“
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Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch

Řešení územního plánu navazuje na koncepci založenou předchozí územně plánovací dokumentací,
tj. územním plánem sídelního útvaru Karolinka a jeho změnami.
Nově jsou navrhovány plochy především pro funkci bydlení, dále výroby a občanského vybavení.
Plochy pro bydlení nevychází jen z výpočtu potřeby nových bytů pro dosažení předpokládaného počtu
obyvatel v obci, ale z optimálních možností rozvoje, jež území poskytuje.
Řešení územního plánu navazuje na koncepci založenou předchozí platnou územně plánovací
dokumentací – územním plánem sídelního útvaru Karolinka včetně jeho doplňků a změn. Protože se
zpracovává nový územní plán, vazby na původní dokumentaci nemusí být vždy zcela dodrženy.
Vyhodnocení jednotlivých navržených zastavitelných ploch ve vztahu k řešení v původním územním
plánu je uvedeno u jednotlivých ploch v kapitole C.1 a v následující tabulce. Z tabulky je zřejmé, že
hlavní rozvojové záměry byly do řešení územního plánu převzaty.

ÚPN SÚ Karolinka a jeho doplňky a změny

Způsob zapracování

Doplněk č. 1
ÚSES
Řešeno dle požadavku SCHKO Beskydy
ÚPN SÚ Karolinka, doplněk č 2, změna č. 3 - aktualizace
Plochy z původního územního plánu sídelního útvaru Karolinka a jeho starších doplňků a změn jsou
ve většině případů zastavěny a jsou již součástí zastavěného území. V rámci změny č. 3 ÚPN SÚ
Karolinka byl územní plán aktualizován. Významné rozvojové záměry z aktualizované územně
plánovací dokumentace jsou vyhodnoceny následovně:
Navrhovaná výroba u ČOV

V č. 22

Plochy výroby Horebečví (změna ÚP)

SO.2 č. 11

Sportoviště pod vlekem

SO.3 č. 13 (zmenšeno na základě stanoviska
SCHKOB)
OS stav

Sportoviště pod hrází

O č. 14 (Integr. záchr. systém)

Bydlení Kobylská (vč. výhledových ploch)

Bydlení Pod Bečvou

SO.3 č. 5, 6 (výrazně zmenšeno na základě
stanoviska SCHKOB)
SO.3 č. 8 (zmenšeno na základě stanoviska
SCHKOB)
BI stav

Bydlení (bytové domy) za ČS PHM

BI č. 2

Výhledová výroba pod hřbitovem

V č. 23

Bytové domy Na Bařinách

V stav (stávající pila)

Výhledové plochy bydlení Horebečví

BI stav

Bydlení Pluskoveček

Bydlení Palúch

Změna č. 4
4-1 – výr. služby (pekárna) - Na Oboře
4-2 – bydlení a občanské vybavení - Horebečví
Změna č. 5
5-1 - bydlení – Horebečví - Kalincov
5-2 – agroturistika - nad školou
5-3 . garáže – Horebečví U fary
5-4 – parkoviště u vleku
5-5 – parkoviště zdrav. střed.
5-6 – parkoviště u skláren
5-7 – bydlení Pod Horú
STEMIO a.s.

BH stav (upraveno regulativy)
SO.2 stav
SO.2 č. 11
SO.3 stav, navaz. SO.3 č. 8
DS stav
OS stav (součást sport areálu)
SO.1 stav
DS č. 19 (parkování)
BI stav
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5-8 – bydlení Pod Hrází (stav)
5-9 – garáže Marečkov, služby a komerč. aktiv.
Změna č. 6
6-1 – bydlení Bzové
6-2 – bydlení Soláň
6-3 – zem. usedlost Kobylská
6-4 – bydlení centrum
6-5 – bydlení a občanské vybav. Horebečví
6-6 – bydlení Raťkov
6-7 – sport Horebečví

BI stav
DS stav a O č. 15 návrh
SO.3 č. 12
SO.3 stav
SO.3 č. 7
BI stav
SO.2 stav
SO.3 č. 10
OS č. 17

S ohledem na charakter území (rozptýlená zástavba) a jeho polohu v CHKO Beskydy a území Natura
2000, a dále při zohlednění omezení vyplývajících z vymezených pásem hygienické ochrany
vodárenské nádrže Karolinka - Stanovnice a dalších omezení v území jsou navrhovány rozvojové
plochy v přímé návaznosti na zastavěné území. Jen výjimečně jsou navrženy jednotlivé drobné plochy
ve volné krajině, jedná se především o řešení převzaté z předchozí územně plánovací dokumentace.
Pro návrh zastavitelných ploch je důležitý stávající i předpokládaný demografický vývoj.
Vývoj počtu obyvatel v obci (zdroj ČSÚ):
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Počet obyvatel
2925
2908
2912
2916
2884
2857
2833
2768
2746
2694

Přírůstek/Úbytek
-17
+4
+4
-32
-27
-24
-65
-22
-52

Z přehledu je patrné, že jen za posledních 10 let došlo k poklesu počtu obyvatel o více jak 150.
Nepříznivý demografický vývoj je sice očekáván i v následujících letech, avšak z důvodu fyzického
stárnutí bytového fondu, nedostatku volných kapacit bydlení, převládající touhy po vlastním bydlení ve
zdravém přírodním prostředí, a nepředvídatelných migračních jevů je očekáván zvýšený zájem o nové
plochy bydlení. Oproti koncepci dané původním územním plánem nejsou výrazně navyšovány plochy
pro bydlení, ale právě naopak. Vzhledem k současnému trendu je nutno nabídnout dostatečný počet
ploch pro bydlení tak, aby byl v návrhovém období (cca 10 let) s přihlédnutím ke skutečnosti, že část
ploch je reálně nezastavitelná (urbanistická rezerva), pokryt nárůst počtu obyvatel cca 20/rok. To
představuje v návrhovém období cca 200 obyvatel.
Zastavěné území je vymezeno v souladu s ustanovením § 58 stavebního zákona, což v ojedinělých
případech připouští další rozvoj v rámci zastavěného území, který je však problematicky
kvantifikovatelný. Část ploch v údolí Kobylská v blízkosti vodního toku Vsetínské Bečvy leží
v záplavovém území, a tudíž nejsou využitelné pro zástavbu. Jednotlivé nezastavěné plochy
situované v rámci ploch SO.3 v jednotlivých údolích nelze zastavovat s odkazem na charakter krajiny
a zástavby v ní (typ „pasekářského osídlení“) a limity ochrany přírody (CHKO Beskydy a území Natura
2000). U části ploch, které jsou součástí zastavěného území, neumožňuje zástavbu konfigurace
terénu, blízkost železnice a silnice jako významných zdrojů hluku a v údolí Stanovnice omezují
možnost nové výstavby podmínky PHO vodního zdroje. Plochy v centrální části, označené SO.1, není
žádoucí zastavovat s odkazem na ponechání zeleně. V území lze identifikovat tyto „významnější
proluky“ :
- Kobylská – kapacita cca 5 RD
- centrální část – U Bečvy – cca 10 RD
- Horebečví – cca 5 RD
Celkově lze umístit v zastavěném území v rámci významných proluk cca 20 nových rodinných domů.
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Základní zhodnocení zastavitelných ploch, zejména pro bydlení, je také součástí vyhodnocení
z hlediska předpokládaných dopadů navrhovaných záměrů na půdní fond v kapitole E.
Po zhodnocení výše uvedeného lze konstatovat, že zastavitelné plochy byly navrženy v rozsahu, který
odpovídá předpokládanému rozvoji obce. Dle rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného nad
daty ÚAP naplňoval původní územní plán aktuální potřebu ploch pro bydlení na cca 248%. Vzhledem
k těmto údajům a taky na základě stanoviska orgánů ochrany přírody byly plochy pro bydlení
redukovány.
Následující tabulka ukazuje odhadované počty b.j. v jednotlivých plochách bydlení.
Kód a číslo plochy
BI 1
BI 2
BI 3
BX 4
SO.3 5
SO.3 6
SO.3 7
SO.3 8
SO.3 10
SO.3 12
SO.3 13
SO.2 11
Významné proluky
Celkem b.j.

Výměra
0,53
1,47
0,25
0,16
0,57
O,67
0,17
1,06
0,17
0,18
0,11
1,74

Počet b.j.
3
13
3
1 (zeměděl. usedlost)
5
5
1
10
1
1
1
10
20
75

Při obložnosti cca 3 obyvatele/byt to představuje zajištění bydlení pro cca 225 obyvatel v návrhovém
období.
Ve vazbě na předpokládaný demografický vývoj jsou také vymezeny rozvojové plochy občanského
vybavení včetně ploch pro posílení rekreační potenciálu území a plochy výroby a skladování za
účelem vytvoření předpokladu pro rozvoj zaměstnanosti v území.

C.4

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů

Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími předpisy v platném znění.
Použití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vychází z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a z jednotné metodiky
zpracování územních plánů na území Zlínského kraje. Podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití včetně jejich regulace a podmínek ochrany krajinného rázu jsou uvedeny v kapitole
F. Návrhu. Je stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné využití a nepřípustné využití pro
jednotlivé plochy a současně jsou definovány i použité pojmy – podrobněji v kapitole C.1 Odůvodnění.
Navržené členění vychází především z převládajícího způsobu využití ploch a požadavků na rozvoj
území při zohlednění všech limitů a hodnot.
V územním
STEMIO a.s.

plánu jsou použity následující plochy s rozdílným způsobem využití:
plochy bydlení hromadného (BH)
plochy bydlení individuálního (BI)
plochy pro bydlení specifických forem (BX)
plochy rodinné rekreace (RI)
plochy hromadné rekreace (RH)
plochy individuální rekreace – zahrádkaření (RZ)
plochy občanského vybavení (O)
plochy veřejných pohřebišť a souvisejících služeb (OH)
plochy pro tělovýchovu a sport (OS)
plochy občanské vybavenosti specifických forem (OX)
plochy silniční dopravy (DS)
plochy pro specifické formy dopravy (DX)
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plochy drážní dopravy (DZ)
plochy technické infrastruktury (T*)
plochy veřejných prostranství (P*)
plochy smíšené v centrální zóně (SO.1)
plochy smíšené obytné městské (SO.2)
plochy smíšené obytné vesnické (SO.3)
plochy smíšené nezastavěného území (S*)
plochy výroby a skladování (V)
plochy zemědělské a lesnické výroby (VZ)
plochy vodohospodářské (WP)
plochy sídelní zeleně (Z*)
vodní plochy /toky (WT)
plochy krajinné zeleně (K)
plochy přírodní (P)
plochy zemědělské (Z)
plochy lesní (L)
plochy lesa ostatního a specifického (LX)

V souladu s vyhláškou jsou použity plochy označené O, DS, DZ, T*, P*, V, P, Z, L.
Plochy pro bydlení jsou s ohledem charakter zástavby dále rozděleny na plochy individuálního bydlení
(BI), které představují čisté bydlení v rodinných domech, a na plochy hromadného bydlení (BH), pro
bydlení v bytových domech. Dále je vymezena plocha pro bydlení specifických forem (BX) pro
umístění zemědělské usedlosti ve volné krajině s větším podílem hospodářské složky.
Plochy pro rekreaci jsou členěny dle převažujícího využití na rodinnou rekreaci RI (rekreační chaty pro
individuální rekreaci), hromadnou rekreaci RH (hotely, penziony, rekreační střediska) a na plochu pro
zahrádkaření RZ, která představuje krátkodobou rekreaci formou obhospodařování zahrádky.
Plochy občanského vybavení jsou v konkrétních případech dále podrobněji členěny na plochy
veřejných pohřebišť a souvisejících služeb (OH), na plochy pro tělovýchovu a sport (OS) a na plochy
občanské vybavenosti specifických forem (OX) pro umístění vyhlídkového zastavení. Toto členění je
dáno rozdílnými požadavky na regulaci území.
Pro řešené území jsou dále použity plochy smíšené v centrální zóně (SO.), plochy smíšené obytné
městské (SO.2) a plochy smíšené obytné vesnické (SO.3). Rozdílná funkce je dána převažujícím
využitím, což je dáno stávajícím charakterem osídlení a funkcemi v území.
Jako typicky vodohospodářská plocha je vymezena plocha označená WT a WP.
S ohledem na specifické podmínky a charakter území lze v souladu s ustanovením § 3 odst. 4
vyhlášky č. 501/2006Sb. ve zvlášť odůvodněných případech stanovit plochy s rozdílným způsobem
využití nad rámec vyhlášky. Pro územní plán byly použity plochy krajinné zeleně (K) pro zeleň
v nezastavěném území s převážně krajinotvornou a ekologickou funkcí. Uvedené plochy slouží jako
chybějící koncepční nástroj pro podchycení a řešení organizace krajiny a jsou použity v případech,
kdy je účelné tyto plochy samostatně vymezit. Plochy krajinné zeleně se vymezují také pro luční
biokoridory USES. Plocha lesa ostatního a specifického (LX) představuje plochy určené k plnění
funkcí lesa, která umožní sezónní využití pro tábořiště. Plochy vyhrazené veřejné zeleně jsou
označeny jako plochy sídelní zeleně (Z*). Tyto plochy byly navrženy z důvodu potřeby vymezení
samostatných ploch za účelem stabilizace veřejné zeleně. Tomuto účelu také odpovídají podmínky
využití těchto ploch, které připouštějí minimum rozvojových záměrů.
Plochy smíšené nezastavěného území (S*) pro sjezdovky stanovují podmínky, které umožňují
sezónní využití smíšených ploch nezastavěného území pro zimní rekreaci.
Je vymezena samostatně plocha zemědělské a lesnické výroby (VZ), která představuje areály
zemědělské produkce a dřevozpracujícího průmyslu.
Specifická forma dopravy (DX) je vymezena pro cyklostezky.
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona byly v plochách, které jsou součástí
nezastavěného území, výslovně vyloučeny některé typy staveb - viz kapitola F. Návrhu, což je
podrobují zdůvodněno v kapitole C.1 Odůvodnění.
V jednotlivých případech jsou vymezeny i plochy menší než 2000 m2, protože daná funkce v území
převažuje a je účelné ji samostatně vymezit.
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C.5

Územní plán Karolinka

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem
řešení rozporů

Požadavky k řešení vyplývající ze zvláštních právních předpisů a jejich aktualizací jsou zahrnuty
ve schváleném zadání, jehož splnění je vyhodnoceno v kap. B.1 Odůvodnění. Dotčené orgány hájící
zájmy dle zvláštních právních předpisů, kterými jsou např. vodní zákon, zákon o ochraně přírody a
krajiny, zákon o ochraně ovzduší, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zákon o státní
památkové péči, lesní zákon, zákon o požární ochraně, zákon o pozemních komunikacích, horní
zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví a další, uplatnily své požadavky v procesu projednání
návrhu zadání a byly do něj zahrnuty.
Požadavky zvláštních zákonů se také promítají do řešení Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a Politiky územního rozvoje ČR 2008, což je podrobněji vyhodnoceno v kapitole A Odůvodnění.
Stejně tak byly podkladem pro řešení ÚP Karolinka aktuální územně analytické podklady (aktualizace
2012) včetně RURU, které obsahují limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
Na základě výsledku společného jednání o návrhu ÚP Karolinka a zpracovaných pokynů pořizovatele
byly provedeny úpravy, jejichž rozsah vyplývá z požadavku dotčených orgánů – viz kap. B.2
Odůvodnění.
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že ÚP Karolinka je v souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů.
Soulad se stanovisky dotčených orgánů uplatněnými při veřejném projednání je vyhodnocen v části
opatření obecné povahy zpracované pořizovatelem.

D)

INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ

D.1

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů
na životní prostředí

Dle schváleného zadání územního plánu Karolinka nebyl vyloučen významný vliv na lokality a druhy
NATURA 2000, a byl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení územního plánu podle
§ 45i zákona č.114/1992 Sb. Dle uvedeného zadání je třeba provést i posouzení koncepce řešení
územního plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č. 9 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Součástí územního plánu je tedy i Vyhodnocení vlivů na trvale udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Tato posouzení a vyhodnocení jsou zpracována osobami s příslušným oprávněním jako samostatné
přílohy:
•
•

•

Vyhodnocení vlivu územního plánu Karolinka na udržitelný rozvoj území, aktualizovaná verze
březen 2013 – Ing.arch. Vladimír Pokluda a kolektiv
„ÚZEMNÍ PLÁN KAROLINKA, vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), ve smyslu
stavebního zákona č. 350/2012 Sb. §19 odst.2,v rozsahu přílohy č.1 k zákonu
č. 183/2006 Sb.“ , březen 2013 - RNDr. Jiří Procházka, EKOAUDIT, spol. s r.o., Brno,
Mgr. Radka Sitarová, (dále jen „Vyhodnocení“)
„Aktualizované posouzení vlivu koncepce „Územní plán Karolinka“ na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění“, aktualizovaná verze, listopad 2012 - RNDr. Marek Banáš, Ph.D., Bc. Eva
Jirásková (dále jen „Posouzení“)

Ze závěrů Vyhodnocení vyplývá, že z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a
udržitelný rozvoj se jeví předkládaná koncepce územního plánu jako přijatelná.
Ze závěrů Posouzení vyplývá, že koncepce územního plánu nebude mít významný negativní vliv
na celistvost a předmět ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí při aplikování
konkrétních opatření (kap. 5 Posouzení), která směřující do navazujících řízení a podrobnější
dokumentace.
Ze žádného z výše uvedených dokumentů nevyplývají požadavky na úpravu grafické nebo textové
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části územního plánu Karolinka. Vyhodnocení i Posouzení pouze obsahují doporučení, která jsou
řešitelná v podrobnějších řízeních a projektových dokumentacích staveb, bez dopadu do řešení
územního plánu.

Výsledky vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
Územní plán Karolinka dle výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj přispívá a rozvíjí
vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel. Návrhem nového územního plánu nejsou vytvářeny žádné disproporce mezi
vyvážeností všech pilířů. Je posilován pilíř pro soudržnost obyvatel i socioekonomický pilíř
udržitelného rozvoje. Silný a stabilní pilíř přírodní je posílen vymezením ploch pro územní systém
ekologické stability.
Závěr:
Územní plán ve svém důsledku povede k posílení všech pilířů udržitelného rozvoje. Příznivý
vliv na ekonomický rozvoj obce přinese především další rozvoj rekreační infrastruktury
a vymezení nových ploch pro výrobu a skladování. Vymezení dostatečného počtu ploch
pro bydlení a občanskou vybavenost bude mít kladný vliv na příznivý sociodemografický
vývoj, to vše při zachování podmínek pro příznivé životní prostředí, jak prokázala samostatná
vyhodnocení vlivů územního plánu Karolinka na životní prostředí a soustavu NATURA 2000.

D.2

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona

Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ve fázi návrhu vydané
Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, odd.
ekologických rizik dne 14.6.2013 pod č.j. KUZL 30789/2013 pro koncepci:
Návrh územního plánu Karolinka
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán podle § 22
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve smyslu ustanovení § 10i
uvedeného zákona vydává
SOUHLASNÉ STANOVISKO
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí
„Návrhu územního plánu Karolinka“
za úplného dodržení zmírňujících opatření stanovených v dokumentaci Posouzení v kapitole „5. Návrh
konkrétních opatření k minimalizaci případných negativních vlivů koncepce na EVL A PO“ na str. 60.
ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ
Opatření pro minimalizaci negativních vlivů koncepce na EVL Beskydy:
1. I přesto, že hodnocený návrh ÚP Karolinka nenaplňuje limity významně negativního vlivu u
konkrétních předmětů ochrany EVL Beskydy či PO Horní Vsacko, z důvodu značného
rozsahu některých navržených ploch zástavby na úkor kvalitních lučních porostů (převážně
přírodního stanoviště 6510) doporučuji ve finálním návrhu ÚP zvážit případnou redukci
rozlohy následujících ploch: 1, 5, 6, 8, 13.
2. Je vhodné zmenšit navrženou plochu č. 13 také při jejím západním okraji – ponechat
nezastavěný pruh podél lesního porostu výskat prioritního přírodního stanoviště 6230, viz obr.
19 a 20).
3. Charakter břehů nivy Vsetínské Bečvy a samotného vodního toku pod budoucím mostním
viaduktem (na ploše č. 20) by měl mít zachován v co největší míře přírodní charakter.
4. Je vhodné omezit odstranění břehové zeleně podél toku Vsetínské Bečvy na nezbytně nutnou
míru a v maximální možné míře zachovat současné břehové porosty, Pro zásahy do břehové
vegetace by měly být použity biologicky odbouratelné látky.
5. Zpevnění ploch okolo mostního objektu a případné opevnění koryta a břehů by mělo být
provedeno jen v nezbytné míře. Oblast pod mostem by neměla být využívána pro skladování
zařízení, neměla by být blokována zemědělskou technikou, parkujícími auty či oplocením
apod. Volná výška mostního objektu společně se zachováním přirozeného charakteru toku a
jeho břehů jsou následně dobrým předpokladem pro prostupnost území vydrou říční.
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6. Při stavebních pracích a provozu silnice (přemostění) je nezbytné připravit a respektovat
příslušná bezpečnostní opatření a havarijní plány. V případě zjištění eventuálního úniku
chemikálií do toku Vsetínské Bečvy či jeho bezprostředního okolí je nezbytné provézt
bezodkladně příslušná opatření k likvidaci.

D.3

Sdělení zda a jak bylo stanovisko podle § 50 odst.5 zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly

Zohlednění stanoviska
Rozsah ploch č. 1, 5, 6, 8, 13 byl redukován. V případě plochy č. 13 byla zmenšena na minimální
rozsah pro cca 1 RD. Umisťování staveb do vzdálenosti 50m od okraje PUPFL bude předmětem
navazujících řízení.
Zmírňující opatření uvedená pod body 3-6 stanoviska, týkající se realizace, nebudou dle s ust. § 10g
odst.4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, do koncepce zahrnuty.
Nespadají do podrobnosti řešení územního plánu. Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území nesmí dle ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona obsahovat podrobnosti náležející svým
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím tzn. neřeší ani neposuzuje umístění a
prostorového uspořádání staveb, navržené záměry ani způsob provádění staveb. Návrh územního
plánu však stanovil rámec pro jejich splnění. Lze konstatovat, že návrhem územního plánu Karolinka
jsou respektovány všechny podmínky stanoviska.

E)

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

E.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond

Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu řešení navrhovaného v územním
plánu Karolinka. Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, vyhlášku č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu, především s ohledem na přílohu č. 3 této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu
s požadavky metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96.
Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd
ochrany ZPF.
Zemědělský půdní fond tvoří pouhých 17,8 % z celkové plochy správního území města Karolinka
řešeného územním plánem (752ha v součtu zemědělských ploch všech zastoupených kultur).
Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ)
vyjadřuje:
l. místo - klimatický region,
2. a 3. místo - hlavní půdní jednotka (HPJ) - je syntetická agronomická jednotka
charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru
skeletovitosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě,
4. místo - kód kombinace sklonitosti a expozice,
5. místo - kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy.
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I - V)
dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb. Podle klimatického regionu
a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské půdy
ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb.
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Plochy s požadavkem na zábor ZPF, řešené tímto územním plánem, se nachází na zemědělských
půdách zařazených do BPEJ:

BPEJ
8.56.00
8.21.13
8.35.44
8.41.89
8.41.68
8.40.89

TŘÍDA
OCHRANY
I.
V.
V.
V.
V.
V.

NAVRHOVANÉ PLOCHY
malá část lokality č. 20
lok. č. 2, 3, 11, 22, 23, 25 a větší část lok. č. 20
lok. č. 5, 6, 12, 16 a část lok. č. 8
lok. č. 1, 7, 13 a část lok. č. 8
lok. č. 10
lok. č. 4

Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek:

HPJ
21
35

Charakteristika
Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě
i
fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech
Kambizemě
dystrické,
kambizemě
modální
mezobazické, kryptopodzoly
modální včetně slabě oglejených variet, na břidlicích, permokarbonu,
flyši,
neutrálních vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně
skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém
regionu
Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,

40

regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké,
s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

41

Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud
příznivějšími vláhovými poměry

56

Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické,koluvizemě
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až
středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé

Z tabulkových přehledu je patrné, že až na malou část lokality č. 20 (návrh dopravní infrastrukturykřižovatka Bzové), jež leží v I. tř. ochrany půd, jsou ostatní předpokládané zábory půdy výhradně s s
velmi nízkou produkční schopností. Jedná se tedy o zemědělské půdy pro zemědělské účely
zcela postradatelné, vhodné např. pro výstavbu.
Požadavek na zábor ZPF se pak vůbec netýká lokalit č. 9, 14, 15, 17, 18 a 19, jež kladou nároky
na zábor jiných než zemědělských půd.
Údaje o investicích do půdy
Na území řešené územním plánem Karolinka byly provedeny pouze minimální investice do zlepšení
úrodnosti půd (odvodnění ve 2 lokalitách). Navrhované plochy s nárokem na zábor zemědělských půd
se nedotýkají těchto ploch s investicemi. Odvodněná je pak plocha pod přehradou Stanovnice, jíž se
dotýká navrhovaná plocha občanské vybavenosti č. 14. Při realizaci staveb se počítá s tím, že
odvodňovací zařízení budou upravena tak, aby byla v nedotčených plochách nadále provozuschopná.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech
a o jejich předpokládaném porušení
Na k.ú. Karolinka se nenachází zemědělské výrobní areály. V řešení územního plánu Karolinka jsou
areály charakteru zemědělských usedlostí stabilizovány jako plochy SO.3 (charakteristické plochy
bydlení s vysokým podílem zemědělské hospodářské složky). Vzhledem k jejich současnému využití
se pro návrhové období neuvažuje s rozvojem ploch pro zemědělskou výrobu. Výjimkou je pouze
navrhovaná lok. č. 4 (BX- plocha pro kozí farmu) na Soláni.
Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území
Okolí zastavěné části (v podstatě již celá údolní niva Vsetínské Bečvy) města Karolinka je zemědělsky
poměrně málo využívána - a to převážně extenzivně (pastevectví). Zemědělský půdní fond, včetně
zahrad, luk a pastvin nezaujímá ani 20% výměry obce, zornění půdy představuje z celkové
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výměry ZPF jen cca 10 %, a trvalé travní porosty 90 % a lesní porosty 72 % celkové výměry obce,
což svědčí obecně o velmi vysoké ekologické stabilitě. Podrobně jsou údaje o uspořádání ZPF
dle katastru nemovitostí uvedeny v následující tabulce.

ZPF celkem
z toho :
orná půda
louky a pastviny
zahrady

752 ha
z toho :
73 ha
658 ha
21 ha

17,8 % k.ú. Karolinka
z toho :
9,7 % ZPF
87,5 % ZPF
2,7 % ZPF

Krajinu na k.ú. Karolinka lze obecně definovat jako krajinu zemědělsko-lesní, dlouhodobě
charakteristicky ovlivněnou činností člověka.
K podrobnějšímu zhodnocení současného stavu krajiny bylo řešené území rozděleno do následujících
typů podle převažujícího způsobu využití ploch:
- lesní porosty (PUPFL)
- extenzivně zemědělsky využívané plochy
- pole (malohospodářsky obdělávaná orná půda), sady a zahrady v drobné držbě
- neobdělávané plochy (ostatní plochy)
- vodní toky a plochy
- urbanizované (zastavěné) území.
Souvislé lesní porosty se nachází v severní části katastru (narušené pouze urbanizovanou plochou
v okolí Soláně) a dále v jižní části katastru (zde z důvodu vyhlášeného PHO Stanovnice s postupně
zarůstajícími mozaikami luk a charakteristickou rozvolněnou zástavbou). Lesní porosty jsou
hospodářsky využívány, a přestože mají vesměs změněnou druhovou skladbou ve prospěch smrku,
nachází se zde mnohé fragmenty přirozených jedlobukových porostů. V některých porostech dosud
převažuje buk. Z dalších listnatých dřevin je zastoupen javor klen, na lesních okrajích dub, lípa, habr.
V úžlabích i jasan a olše. Krajinná zeleň v zemědělsky využívaných plochách je zastoupena převážně
náletovými listnatými dřevinami. Jak již bylo uvedeno, v lesních porostech jsou enklávy luk
a rozptýleného osídlení s navazujícími zahradami. Na svazích přehrady Stanovnice jsou lesní porosty
řazeny do lesů zvláštního určení. Ekologická stabilita těchto ploch se pohybuje okolo 4. stupně.
Zemědělská půda dnes zaujímá téměř 18 % výměry katastru, z toho pouze necelých 10 % připadá
na půdu ornou, 88 % na trvalé travní porosty a zbytek na zahrady. Podle terénního průzkumu byla
téměř všechna orná půda převedena na trvalé travní porosty. Menší plochy orné půdy jsou
využívány v nivě Vsetínské Bečvy. V členitějším reliéfu je na loukách a pastvinách větší množství
rozptýlené zeleně. Menší plochy travních porostů vklíněné do lesních okrajů postupně zarůstají nálety
dřevin. Stejně tak se pozvolna rozšiřují lesní okraje na úkor trvalých travních porostů. Stupeň
ekologické stability těchto ploch je poměrně vysoký.
Orná půda, jež se vyskytuje převážně v drobné držbě, se ve volné krajině v podstatě nevyskytuje,
menší plochy orné půdy jsou v zahradách. Zahrady navazují přímo na zástavbu obce a zaujímají
necelé 3 % plochy k.ú. Sady se ve volné krajině podle údajů ČSÚ na katastru nevyskytují. Na
plochách doprovázejících rozptýlené osídleni i na plochách navazujících na zahrady je několik
menších ovocných sadů. Stupeň ekologické stability těchto ploch je různý podle intenzity využití
(kolísá mezi stupněm 2 a 3). Většinou se však jedná o plochy s vysokým zastoupením ovocných
dřevin, část je pak využívána k samozásobení zeleninou a ovocem.
Vodní toky a plochy. Vodní plochy v řešeném území zaujímají 1,8 % z celkové rozlohy k, ú.
Představují je vodní tok Vsetínské Bečvy a především vodní nádrž Karolinka (Stanovnice) určená
k zásobování pitnou vodou. Do těchto ploch jsou zahrnuta i břehová společenstva a některé
navazující plochy – hráze. Vodní toky jsou doprovázeny nesouvislými břehovými porosty s jasanem,
olší, vrbami, topoly, lípou a dalšími dřevinami. Menší vodní toky doprovázejí především porosty olše,
vrb, a jasanu, které jsou místy rozvolněné nebo narušené. Ekologická stabilita těchto společenstev je
poměrně vysoká a byla mnohdy využita k vymezení lokálního ÚSES.
Neobdělané plochy (dle katastru tzv. ostatní plochy a plochy zastavěné) zaujímají přibližně 8%
z celkové výměry katastru. Mimo zastavěnou část města se jedná především o neplodnou půdu
a dále plochy určené k dopravě – silnice, železnice a polní cesty s doprovodnými společenstvy.
Urbanizované (zastavěné) území je kromě zastavěných a zpevněných ploch tvořeno i vegetací, u níž
převažuje funkce estetická nad ekologickou.
STEMIO a.s.
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Z hlediska ekologické stability lze tak území k. ú. označit za ekologicky stabilní. Uspořádání
jednotlivých funkčních ploch vytváří charakteristický ráz krajiny. Z hlediska ochrany rázu a stabilizace
přirozeného genofondu krajiny je území usměrňováno a dále utvářeno především činností správy
CHKOB.
Navržená opatření k zajištění ekologické stability
K zajištění ekologické stability není potřeba územním plánem navrhovat žádné samostatné nové
plochy. Návrhem byly stabilizovány plochy územního systému ekologické stability (ÚSES
nadregionální, regionální i lokální úrovně) a charakteristická ekologicky stabilní krajina. Nové
rozvojové plochy navazující na zastavěné území do volné krajiny jsou vesměs podmíněny buďto
zpracováním územní studie (ta stanoví především míru zastavění apod. s ohledem na charakter
krajiny), případně rámcově regulativy funkčního využití. Ve volné krajině jsou navrhovány plochy
minimálně, vesměs na základě požadavku konkrétních žadatelů. Návrhem nových zastavitelných
ploch nebude ekologická stabilita území snižována.
Údaje o administrativní organizaci území
V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měř. 1:5000 vyznačena hranice katastrálního
území města Karolinka. Ve výkresové části jsou znázorněny také hranice zastavěného území
vymezené ve smyslu § 2, odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 30.9.2010
a navržená hranice zastavitelných ploch. V Hlavním výkrese (výkres č. I.B2) jsou zároveň znázorněny
funkční plochy ZPF dle skutečného stavu mimo hranice zastavěného území a bez rozlišení kultury
a toho, zda se jedná o velkovýrobně nebo malovýrobně obhospodařované plochy ZPF. Jejich
podrobnější rozlišení (dle právního stavu, tj. údajů katastru nemovitostí) lze dohledat ve výkrese
předpokládaných záborů půdního fondu (výkres č. II.B5).

Komplexní zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF
a)

Předpokládané zábory půdního fondu - plochy pro bydlení individuální
a specifické (BI, BX )

Navrženy jsou celkem 4 plochy (č. 1 až 4). Výběr lokalit probíhal především s ohledem
na urbanistickou koncepci rozvoje sídla i s ohledem na požadavky vlastníků. Respektováno bylo
i hledisko právní jistoty, tj. plochy, které byly již navrženy v předchozím schváleném územním plánu
obce (ÚPN SÚ Karolinka) a nejsou ještě zastavěny, zůstávají jako návrhové plochy i v tomto územním
plánu. Jedná se o lokalitu č. 3 (orná půda dle katastru, ve skutečnosti trvalý travní porost, V. tř.
ochrany) a lokalitu č. 2 (ta byla ovšem určena pro jinou funkci- výrobu, orná půda dle katastru, ve
skutečnosti trvalý travní porost, V. tř. ochrany).
Nad rámec již schválených a z hlediska záboru ZPF již odsouhlasených ploch jsou navrženy plochy
č. 1 a č. 3. Dle katastru se u obou jedná o trvalý travní porost a dle BPEJ jde o půdy, které jsou
vhodnější pro jiné než zemědělské využití (V. tř. ochrany). Plocha č. 1 byla navíc ještě zmenšena po
vyhodnocení výsledků posouzení vlivů na soustavu NATURA 2000 a následně také po společném
projednání na základě stanoviska CHKO Beskydy. U plochy č. 4 (kozí farma) lze i z hlediska ZPF
identifikovat pozitivní dopad (obhospodařování zemědělského půdního fondu).
Celková výměra navržených ploch pro bydlení individuální je 3,13ha. Všechny lokality pro bydlení jsou
navrženy tak, aby novým využitím ploch nedošlo ke znepřístupnění okolních pozemků nebo
k nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařování.

Číslo

Kód

Celk.
výměra
(m2)

v ZU
(m2)

PUPFL
(m2)

ZPF
(m2)

V. tř.
ochrany

Popis

1

BI

5256

0

0

5256

5256

plocha bydlení

2

BI

14741

14741

0

13841

13841

plocha bydlení

3

BI

2542

0

0

2542

2542

plocha bydlení

4

BX

1640

0

0

1640

1640

plocha bydlení specifická

24179

14741

0

23279

23279

CELKEM
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Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné (SO.1,
SO.2 a SO.3)

Navrženo bylo celkem 9 lokalit (č. 5 až 13) o celkové výměře téměř 14ha. Ovšem všechny plochy
(s výjimkou plochy č. 9, u níž se však nejedná o zábor zemědělského půdního fondu) byly převzaty
z předchozího územního plánu. Navíc byly mnohé plochy ještě upraveny- zmenšeny. Přesto po
společném projednání s dotčenými orgány byly plochy č. 5, 6, 8 a 13 na základě stanoviska Správy
CHKO Beskydy dále výrazně redukovány, a to o více než ½ celkové plochy. Z hlediska bonity půdy se
jedná o V. tř. ochrany půd. Dle stavu v katastru jsou některé pozemky ornou půdou, reálně se však ve
všech případech jedná o trvalé travní porosty. Všechny lokality pro bydlení jsou navrženy tak, aby
novým využitím ploch nedošlo ke znepřístupnění okolních pozemků nebo k nemožnosti či ztížení
jejich budoucího obhospodařování.

Číslo

kód

Celk.
výměra
(m2)

v ZU
(m2)

PUPFL
(m2)

ZPF
(m2)

V. tř.
ochrany

5

SO.3

5668

0

0

5668

5668

6

SO.3

6654

0

0

6654

6654

7

SO.3

1678

0

0

1678

1678

8

SO.3

10592

0

0

10592

10592

9

SO.1

8778

8778

0

0

0

10

SO.3

1679

0

0

1519

1519

11

SO.2

17369

0

0

11298

11298

12

SO.3

1788

0

0

1788

1788

13

SO.3

1139

0

0

1139

1139

55345

8778

0

40335

40335

CELKEM
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popis
plocha smíšeného využitívesnická
plocha smíšeného využitívesnická
plocha smíšeného využitívesnická
plocha smíšeného využitívesnická
plocha smíšeného využitícentrální
plocha smíšeného využitívesnická
plocha smíšeného využitíměstská
plocha smíšeného využitívesnická
plocha smíšeného využitívesnická

Předpokládané zábory půdního fondu - plochy pro občanskou vybavenost (O,
OX, OS)

Jsou navrženy 4 plochy (č. 14 až 17). U ploch č. 14, 15 a 17 se nejedná o zábor zemědělského
půdního fondu. Jediná plocha, jež se dotýká ZPF je plocha pro občanskou vybavenost specifickou
č. 16 (vyhlídkové zastavení). Tato svým umístěním nebude narušovat ani ztěžovat obhospodařování
okolních pozemků. Jedná se o trvalý travní porost a V. tř. ochrany.
Celk.
Číslo Kód výměra
(m2)

v ZU
(m2)

PUPFL
(m2)

ZPF
(m2)

V. tř. ochrany

Popis

14

O

19980

0

0

0

0

15

O

3088

0

0

0

0

16

OX

1224

0

0

1224

1224

plocha občanského
vybavení
plocha občanského
vybavení
plocha občanského
vybavení specifická

17

OS

1873

0

1873

0

0

plocha tělovýchovy a sportu

26165

0

1873

1224

1224
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Předpokládané zábory půdního fondu - plochy dopravní infrastruktury (DS)

Jsou navrženy celkem 3 plochy (č. 18 až 20). U ploch č. 18 a 19 se nejedná o zábor zemědělského
půdního fondu.
Plocha č. 20 představuje z hlediska bonity největší potenciální střet se zájmy ochrany ZPF. Část
lokality představuje zábor II. tř. bonity půdy, zbývající část je V. tř. bonity. Jedná se o řešení
dopravního napojení údolí Bzové na hlavní dopravní systém (silnice II/4587). Stávající napojení je
nevyhovující a proto je navrženo nové řešení napojení. Z důvodů technických možností a parametrů
nelze uvažovat o alternativním řešení.
Celk.
Číslo Kód výměra
(m2)

v ZU
(m2)

PUPFL
(m2)

ZPF
(m2)

II. tř.
V. tř.
ochrany ochrany

18

DS

2954

0

0

0

0

0

19

DS

965

965

0

0

0

0

20

DS

2123

0

0

1728

256

1471

CELKEM

6043

965

0

1728

256

1471

e)

Popis
plocha dopravní
infrastruktury
plocha dopravní
infrastruktury
plocha dopravní
infrastruktury

Předpokládané zábory půdního fondu - plochy výroby (V)

Jsou navrženy 2 plochy (č. 22 a 23). U obou ploch je kladen nárok na zábor zemědělského půdního
fondu (cca 3 ha), obě však již byly schváleny v předchozím územním plánu. U obou jde reálně
o trvalý travní porost, u plochy č. 22 se jedná dle údajů katastru o ornou půdu. U obou ploch se jedná
o V. třídu ochrany a novým využitím ploch nedojde ke znepřístupnění okolních pozemků nebo
k nemožnosti či ztížení jejich budoucího obhospodařování.

Celk.
Číslo Kód výměra
(m2)

v ZU
(m2)

PUPFL
(m2)

ZPF
(m2)

V. tř. ochrany

22

V

19490

0

0

19490

19490

23

V

4994

0

0

4994

4994

24484

0

0

24484

24484

CELKEM

f)

Popis
plocha výroby a
skladování
plocha výroby a
skladování

Předpokládané zábory půdního fondu - plochy krajinné zeleně (K)

Jedná se o plochu č. 25. Ta představuje nezastavitelný pás navrhované zeleně jako dilataci mezi
plochou k bydlení (č. 3) a plochou výroby (č. 22). Dle údajů v katastru se jedná o ornou půdy,
ve skutečnosti jde o trvalý travní porost a tř. ochrany je V. Tato plocha by nebyla samostatně
zemědělsky obhospodařovatelná.
Celk.
Číslo Kód výměra
(m2)
25

v ZU
(m2)

PUPFL
(m2)

ZPF
(m2)

V. tř. ochrany

K

3385

0

0

3385

3385

CELKEM

3385

0

0

3385

3385

Popis
plocha krajinné
zeleně

Závěr:
Předkládané řešení je z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu přijatelné. Řešené
území není velkozemědělsky využíváno, charakteristické jsou především extenzivně využívané louky
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a pastviny, zornění je minimální. Předpokládaný zábor činí pouhých 20ha, maximálně je dbáno
na využívání ploch nezemědělských a v zastavěném území (přestavby). Reálný zábor bude dále
minimalizován při konkrétním vymezení staveb v plochách pro bydlení a občanskou vybavenost
(zbývající plochy budou sloužit jako zahrady) a také při konkrétním vymezení dopravní plochy č. 20 a
vyhlídkového zastavení (č. 16). V rámci společného jednání s dotčenými orgány byl rozsah ploch
dotýkajících se ZPF výrazně redukován (z 20,7ha na 9,44ha) a bylo tak výrazně zmenšeno i
potenciální dotčení ZPF.
Souhrnná přehledná tabulka bilance předpokládaných dopadů na půdní fond pro jednotlivé
navrhované plochy s rozdílným způsobem využití:
Kód
plochy
BI, BX
SO.1, SO.2, SO.3
O, OS, OX
DS
V
K
Celkem

E.2

Označení plochy
Individuální bydlení a bydlení
specifické
Plochy smíšení obytné (centrální,
městské a vesnické)
Občanská vybavenost
(specifická), tělovýchova a sport
Silniční doprava, specifická
doprava
Výroba a skladování
Krajinná zeleň

ZPF
(ha)
2,32

Třída ochrany
II.
V.
0
2,32

4,04

0

4,04

0,12

0

0,12

0,17

0,03

0,14

2
0,34
9,44

0
0
0,03

2
0,34
9,41

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky
určené k plnění funkcí lesa

Z celkové výměry území řešeného územním plánem (4 215ha) mají plochy lesů 72,1% (3 039 ha).
Většina lesů má hospodářský charakter, ovšem vyskytují se i poměrně rozsáhlé plochy lesa zvláštního
určení (okolí přehrady Stanovnice). Rozvojové plochy nezasahují až na lokalitu č. 17 do ploch
určených pro funkci lesa.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení
Navrženým řešením dojde k záboru PUPFL u lokality č. 17 o ploše 0,1873ha. Jedná se
o navrhované rozšíření zázemí pro lyžařský areál. Dle údajů se jedná o les hospodářský. Lokalita je
řešena stávající územně plánovací dokumentací (vydaná změna č. 6 ÚPN SÚ Karolinka) a převzata
do řešení územního plánu. Realizací rozšíření zázemí pro sportovní areál nevzniknou zbytkové
plochy PUPFL bez možnosti dopravní obsluhy. Okolní pozemky jsou využívány jako zemědělský
půdní fond (TTP).
V pásmu ve vzdálenosti do 50m od pozemků plnících funkci lesa leží celé zastavitelné plochy
lokalit č. 4, 7 a 13. Z větší části leží v pásmu 50m od lesa také lokality č. 1, 10, 12 a 15 (minimálně se
pak pásma dotýkají či do něj zanedbatelně zasahují lokality č. 3, 11, 14, 22, 23). Lokality č. 7, 13, 15
byly už orgánem ochrany lesa odsouhlaseny v původním územním plánu, přičemž umožňují
umisťování staveb při bezpečné vzdálenosti od lesa. Lokality č. 10 a 12 jsou taktéž řešeny stávající
územně plánovací dokumentací (vydaná změna č. 6 ÚPN SÚ Karolinka) a převzaty do řešení
územního plánu. I u nově navrhované plochy č. 4 pro kozí farmu je možné umístění staveb ve
vzdálenosti minimálně porostní výšky mýtního porostu, a to i s přihlédnutím ke konfiguraci terénu
v daném území.
Ostatní pozemky, které leží v pásmu 50m od lesa, budou využívány stávajícím způsobem, tj. převážně
jako zemědělský půdní fond.
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