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PŘEHLED ZKRATEK 

B(a)P  benzopyren 
CO   oxid uhelnatý 
ČIŽP   Česká inspekce životního prostředí 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČSN   Česká státní norma 
ČSÚ   Český statistický úřad 
D1   dálnice D1 
dB(A)   ekvivalentní hladina hluku 
EIA  posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment) 
EU   Evropská unie 
EVL  evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 
EO  ekvivalentní obyvatel 
HG  hydrogeologie / hydrogeologický 
CHKO  chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IAD  integrovaná autobusová doprava 
IDS   integrovaný dopravní systém 
JMK  Jihomoravský kraj 
JVT  Jihovýchodní tangenta 
KO  komunální odpad  
KÚ JMK krajský úřad Jihomoravského kraje 
KPÚ  komplexní pozemkové úpravy 
LBC  lokální biocentrum 
LV  limitní hodnota 
MCHÚ  maloplošné chráněné území 
MMB   Magistrát města Brna 
MMR  ministerstvo pro místní rozvoj 
MÚK  mimoúrovňová křižovatka 
MZe  ministerstvo zemědělství 
MŽP  ministerstvo životního prostředí 
NEHAP Akční plán zdraví a životního prostředí ČR 
NOx   oxidy dusíku 
NRP  národní rozvojový plán 
NP  národní park 
OP  ochranné pásmo 
OOP  orgán ochrany přírody 
ORP   obec s rozšířenou působností 
OZKO  oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
OŽP  ochrana životního prostředí 
pH   vodíkový exponent - veličina vyjadřující kyselost vodných roztoků 
PHM  pohonné hmoty 
PHO  pásmo hygienické ochrany 
PM10  tuhé znečišťující látky frakce do 10 µm (angl. Particle Matter) 
PO  ptačí oblast soustavy Natura 2000 
PP  přírodní park / přírodní památka 
PÚR  Politika územního rozvoje 
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PUPFL  pozemky určené k plnění funkce lesa 
PZKO  Plán ke zlepšení kvality ovzduší 
RBC  regionální biocentrum 
REZZO registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší 
ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 
SEA Strategical Environmental Assesment (posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví) 
SO2   oxid siřičitý 
SPŽP  Státní politika životního prostředí České republiky 
SUR ČR Strategie udržitelného rozvoje České republiky 
SVP  Směrný vodohospodářský plán 
SZÚ Státní zdravotní ústav 
TTP  trvalé travní porosty 
TZL   tuhé znečišťující látky 
ÚAP  územně analytické podklady 
ÚP   územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚSES   Územní systém ekologické stability 
UZIS   Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
VD  vodní dílo 
VKP  významný krajinný prvek 
VOC  těkavé organické látky 
WHO   World Health Organisation – Světová zdravotnická organizace 
ZCHÚ   zvláště chráněná území 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZÚR  zásady územního rozvoje 
ZVHS/ZVS zemědělská vodohospodářská správa  
ŽP  životní prostředí 
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ÚVOD 

Předkládané posouzení vlivů územně plánovací dokumentace „Územní plán Moutnice - návrh“ na životní 
prostředí (SEA dokumentace) je vypracováno ve smyslu zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v rozsahu dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012. 

Zpracovatelem posouzení dokumentace vlivu územního plánu na životní prostředí je Mgr. Jana Švábová 
Nezvalová, držitelka autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle § 19 zákona č. 100/2001Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Nutnost zpracování této studie vychází ze závěru 
zjišťovacího řízení, jež je součástí koordinovaného stanoviska Jihomoravského kraje, vydaného v rámci 
projednávání návrhu zadání územního plánu Moutnice. Hlavními důvody jsou: územní plán Moutnice může 
závažně ovlivnit životní prostředí, stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a na úrovni předloženého návrhu zadáni 
nebylo možné územní plán dostatečně posoudit dle kritérií, jež stanoví příloha č. 8. zákona.  

Stanovisko Krajského úřadu (cituji):  

  V. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Moutnice na životní prostředí. Toto 
vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je uveden v příloze 
stavebního zákona.  

Jedná se o nový územní plán obce. V řešeném území se nacházejí, resp. Mají být navrženy dopravní 
koridory, rovněž plochy pro výrobu se mohou dostávat do střetů s řadou zájmů ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví. V souvislosti s dopravními koridory je třeba se ve vyhodnocení podrobně zabývat 
problematikou hluku a možností umístění protihlukových opatření. S ohledem na skutečnost, že v řešeném 
území se vyskytuje významný podíl zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany, je třeba se v 
hodnocení zaměřit i na aspekt ochrany ZPF. Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných vztazích, 
aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. 

OŽP neuplatňuje požadavek na zpracování variant. Pokud bude na základě projednání návrhu zadání 
rozhodnuto o řešení variant, bude hodnocení obsahovat pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na 
životní prostředí, návrh podmínek, za jakých jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných 
kompenzačních opatření, která mohou zmírnit nebo eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant. 

Vyhodnocení bude obsahovat kapitolu „Závěry a doporučení“ včetně návrhu stanoviska příslušného úřadu 
ke koncepci s uvedením jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí : 

S jednotlivou plochou či koridorem souhlasit, souhlasit s podmínkami ( včetně jejich upřesnění ) anebo 
nesouhlasit 

S územním plánem jako celek souhlasit, souhlasit s podmínkami (včetně jejich upřesnění) anebo 
nesouhlasit 

V případě vyhodnocení variant se může výrok lišit k jednotlivým variantám. /Konec citace./ 

Na základě této připomínky byla vypracována dokumentace - Posouzení vlivů územně plánovací 
dokumentace „Územní plán Moutnice“ na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, zpracovaná řešitelským týmem pod vedením autorizované osoby Mgr. Jany Švábové Nezvalové.  

Pořizovatelem územního plánu je MěÚ Židlochovice, odbor územního plánování a stavební úřad. 
Zpracování posouzení proběhlo v dubnu a květnu roku 2013. 

Důvody pro pořízení územního plánu Moutnice 

Vlivem změněných společensko-ekonomických podmínek se mění požadavky na využití území obce. 
Platná územně plánovací dokumentace obce Moutnice již nevyhovuje nynějším požadavkům na rozvoj 
obce, je řešena jako sídelní útvar a byla schválena v roce 1996. Obec má v současné době požadavky na 
vymezení zastavitelných ploch, které nejsou obsaženy v ÚPN SÚ ani v jeho změně a musí řešit nadmístní 
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vazby vyplývající z nadřazené ÚPD. Obec chce mít nový ÚP v digitalizované podobě dle současných 
předpisů. 

Zastupitelstvo obce Moutnice  na svém zasedání dne 24.9.2009 rozhodlo o pořízení územního plánu  
Moutnice. 

Východiska posouzení 

Základním podkladem pro zpracování posouzení byla ÚPD a informace předané jejím zpracovatelem Ing. 
Arch. Barborou Jenčkovou a pořizovatelem ÚP Městským úřadem Židlochovice. Další údaje byly získány 
během vlastního průzkumu místa předpokládaných změn funkčního využití a bylo využito informací z 
veřejných zdrojů v síti internet a archívu zpracovatele posouzení. 

Zpracovateli byly poskytnuty následující podklady: 
• Návrh zadání územního plánu Moutnice - textová a grafická část  
• územně analytické podklady ORP Židlochovice 
• Koordinované stanovisko JMK k návrhu zadání územního plánu Moutnice 
• Návrh územního plánu Moutnice – textová a grafická část 
• Územní studie Silnice II/308 Sokolnice – Čejč, UAD Studio 2012 

Vymezení řešeného území 

Moutnice je obec v okrese Brno-venkov. Nachází se v Dyjsko-svrateckém úvalu, na silnici Brno – Hodonín. 
K 31. 12. 2011 zde žilo 1146 obyvatel. Jedná se o vinařskou obec ve Velkopavlovické vinařské podoblasti 
(viniční tratě Skalky, Buchtova skála, Nad rybníkem, Prašnice, Vinohrádky).  

Moutnice leží v otevřené převážně zorněné krajině jižní Moravy cca 25 km  jižně od Brna při silnici II/308 a 
Moutnickém potoce. Nadmořská výška středu obce je cca 200 m. Řešené území tvoří správní území obce 
Moutnice, které se skládá z 1 katastrálního území (kód k.ú. 699985, Moutnice). Velikost řešeného území je 
cca 709 ha a z toho urbanizované území obce má výměru cca 58 ha. Moutnice sousedí na severu 
s Žatčany a Nesvačilkou na západě s územím obce Měnín, na jihu s Šitbořicemi a na východě s Těšany. 

Většina práceschopného obyvatelstva je zaměstnána v nedalekém Brně. Obec je plynofikována, má 
veřejný vodovod i kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod. Základní a mateřská škola se stará o 
děti od 3 do 11let. 

 

Obr 1. Schéma řešeného území 
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1 STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 

Koncepční řešení územního plánu Moutnice 

Územní plán navrhuje rozvojové plochy pro bydlení a umožňuje i situování nové zástavby v prolukách 
stabilizované části obce, celkově se v obci předpokládá realizace přibližně až 42 objektů, převážně 
rodinných domů, nárůst počtu obyvatel maximálně až o cca 150.  

Pro zásadní rozvojovou plochu bydlení označenou Z5 je požadováno zpracování regulačního plánu, který 
upřesní kvantifikaci rozvoje. 

Zastavěné území je návrhem územního plánu prostorově stabilizováno a rozvíjeno. V rámci vymezených 
zastavitelných ploch se uskuteční rozvoj bydlení a podnikání v kontextu s ochranou krajinného rázu. 
Stanovené funkční regulativy jednotlivých ploch umožní rozšíření spektra způsobu jejich využití.  

Rozvoj sídla bude možný v rámci jak navrhovaných, tak i stávajících objektů v plochách bydlení v 
rodinných domech – městské a příměstské a ploše smíšené obytné.  

Aktuální úprava vedení obchvatu je zapracována do Generelu silnic JmK z r. 2006, obchvat je nyní 
napojen na stávající silnici II/380 severně od Moutnic. Obec nesouhlasí s jižním obchvatem Těšan, který 
se dotkne i území Moutnic. K nesouhlasu uvádí zejména následujících důvody: obchvat je v rozporu 
s provedenými pozemkovými úpravami, dostává se do užšího kontaktu s obcí, neřeší nákladovou dopravu 
ze III/41611 a vyžaduje zvýšený zábor ZPF. 

Při severním ochvatu a na příjezdu od Telnice jsou vymezeny zastavitelné plochy a rezervy pro výrobu. 
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou v západní a východní části obce. Při jižním okraji je areál zemědělské 
velkovýroby s významným podílem živočišné výroby (zejména prasat) a nově postavený areál firmy Stopra 
CO zabývající se dopravou a manipulací se zbožím. Rozvoj obce jižním směrem je omezen ochranným 
pásmem ropovodu a vysokotlakého plynovodu.  

Z Politiky územního rozvoje vyplývá požadavek vymezit na území obce koridor nadmístního významu pro 
zdvojení ropovodu Družba široký 200 m. Koridor je v ochranném pásmu stávajícího ropovodu.  

ÚP řeší přeložku silnice II/380 z důvodu zatížení životního prostředí v obci prašností a hlukem a vytváří 
územní podmínky pro vybudování obchvatu Moutnic vymezením územního koridoru v kategorii rezerv. Je 
sledována varianta, prověřená Územní studií II/380, (UAD Studio, 2012). Koridor severního obchvatu kříží 
koncová větev dálkového vodovodu a ÚSES lokálního významu. Z hlediska hospodářského využití krajiny, 
ochrany jejích hodnot a ochrany přírody nejsou patrné zásadní překážky pro případné přeložky II/380 
mimo zastavěné území obce ve vymezené ploše územní rezervy. 

Návrh ÚP zohledňuje nedostatečnou retenci vod v převážně zemědělské krajině a reaguje na tuto 
skutečnost návrhem vodní plochy na soutoku Moutnického potoka a zavlažovacího kanálu, zvýšení 
retence vod podpoří také zvýšení podílu krajinné zeleně – zejména v rámci ploch skladebných částí ÚSES. 

ÚP vymezuje na podkladu komplexní pozemkové úpravy síť účelových komunikací – veřejných 
prostranství, která jsou primárně realizována pro přístupnost pozemků, zároveň však vytvoří dostatečně 
hustou síť cest, která výrazně vylepší prostupnost krajiny  

Byly zohledněny schválené koncepční dokumenty - především Územní studie II/380, která řeší na k. ú., 
Moutnice problematiku trasování územního koridoru pro vybudování silničního obchvatu, byla také 
zohledněna studie řešení centra obce, zabývající se centrálním prostorem na křižovatce silnic, z toho 
důvodu zde byla vymezena plochy veřejné infrastruktury. 

Pro zastavitelné plochy byly navrženy podmínky pro jejich využití s ohledem na dosavadní hodnoty v 
území - je vymezena výšková regulace zástavby, plošná zastavitelnost pozemků (která omezí nadměrné 
zahuštění zástavby). 

V centrální části obce byly vymezeny plochy přestavby v rámci zastavěného území, protože v rámci 
centrální části obce se nacházejí jednak plochy, které lze využít pro novou obytnou či občanskou výstavbu 
bez nutnosti rozšiřování obce do krajiny a dále také protože zejména centrální prostor v obci na křižovatce 
silnic vyžaduje zásadní přeřešení jak z hlediska urbanistického, tak i dopravního. Příprava území pro 
novou výstavbu vyžaduje zčásti i asanace stávající zástavby 

Pro lokalitu Z5 je požadováno, aby podmínky pro rozhodování o změnách jejího využití stanoveny 
regulačním plánem, protože se jedná o významnou rozvojovou plochu bydlení v obci, v rámci územního 
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plánu však nelze stanovit některé určující charakteristiky - zejména dopravní napojení a napojení na 
technickou infrastrukturu, parcelaci území, zohlednění limitů využití v parcelaci. 

Koncepce řešení územního plánu vymezuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako zastavitelné: 
- plochy bydlení (Z1 – Z6) 
- plochy smíšené obytné (Z7) 
- plochy občanské vybavenosti (Z8, Z10) 
- plochy smíšené výrobní (Z9) 

Koncepce řešení územního plánu vymezuje rozvojové plochy, které jsou vymezeny jako plochy přestavby: 
- plochy veřejné infrastruktury (P1) 
- plochy bydlení (P2 – P8) 
-  plochy občanské vybavenosti (P9) 

Koncepce řešení územního plánu vymezuje rozvojové plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné: 
- plochy vodní a vodohospodářské (K1) 
-  plochy přírodní (K3 - K10) 

1.1. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k jiným koncepcím 
Níže uvedené koncepční dokumenty byly zpracovatelem SEA využity pro stanovení hodnotícího rámce, tj. 
pro výběr sady referenčních cílů životního prostředí. Podrobná charakteristika vybraných, z hlediska SEA 
územního plánu nejdůležitějších, koncepcí je uvedena v  podkapitole 2.1. 

 
Mezinárodní úroveň: 

• Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu 
• Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 
• Rámcová směrnice pro vodní politiku Společenství (2000/60/ES) 

 
Národní úroveň: 

• Strategie regionálního rozvoje ČR (2006) 
• Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 
• Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 
• Politika územního rozvoje (2008) 
• Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004) -Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010) 
• Státní politika životního prostředí (2012) 
• Plán odpadového hospodářství ČR (2003) 
• Státní surovinová politika (1999) 
• Státní energetická politika (2004) 
• Národní alokační plán k EU ETS 
• Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR (1999) 
• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004) 
• Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (1998) 
• Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002) 
• Národní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie (2002) 
• Vodohospodářská politika ČR (2004) 
• Integrovaný národní program snižování emisí ČR (2004) 
• Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005) 
• Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998) 
• Národní lesnický program (2003, aktualizace na léta 2007-2013) 
• Dopravní politika ČR (2005) 
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004) 
• Národní implementační plán Stockholmské úmluvy (2004) 

 
Regionální úroveň: 

vzhledem k neexistenci platné nadřazené územně plánovací dokumentace vydané krajem - byla jako 
východisko v oblasti územního plánování vzaty v úvahu především UAP JMK 2011 
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• Územně plánovací podklady Jihomoravského kraje 
• Koncepce podpory státní památkové péče v Jihomoravském kraji 
• Strategie rozvoje cestovního ruchu 
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 
• Koncepce environmentálního vzdělávání 
• Územní energetická koncepce 
• Program rozvoje tělovýchovy a sportu 
• Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
• Koncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje 
• Plány péče o zvláště chráněná území 
• Koncepce rozvoje ovocnictví Jihomoravského kraje 
• Program snižování emisí znečišťujících látek 
• Regionální inovační strategie 
• Strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje v odvětví zemědělství, zpracovatelský a 

potravinářský průmysl 
• Plánování v oblasti vod 

 
Místní úroveň 

• ÚAP ORP Židlochovice 
 

Nelze vyloučit ani přítomnost dalších koncepcí resp. programů různých subjektů. Vlivy realizace všech 
koncepcí budou vzájemně interferovat, při vhodném návrhu aktivit, odpovídajícím posouzení vlivů na 
životní prostředí a realizaci odpovídajících opatření nelze očekávat významné riziko kumulace negativních 
vlivů. V řadě případů lze očekávat, že koncepce se budou překrývat, resp. budou využívat společné 
finanční zdroje. 
V rámci vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Moutnice na životní prostředí byly vzaty v úvahu 
relevantní cíle v oblasti ochrany životního prostředí výše uvedených koncepcí a na jejich základě byla 
sestavena sada referenčních cílů ochrany životního prostředí (viz podkapitola 2. 1.), které tvoří základní 
referenční rámec pro hodnocení. 
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2 ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ 
ÚROVNI 

2.1 Cíle (priority) ochrany životního prostředí přijaté ve vybraných strategických 
dokumentech na vnitrostátní úrovni 

Politika územního rozvoje (PÚR)1 

Základním strategickým dokumentem v oblasti územního plánování na celostátní úrovni je Politika 
územního rozvoje 2008 (dále jen PÚR) (Schváleno Vládou ČR usnesením z 20.7.2009 č. 929). Celé 
řešené území spadá dle nadřazeného strategického dokumentu celostátního významu Politiky územního 
rozvoje do Rozvojové oblasti Brno (OB 3). 

OB 3 Brno je vymezena v rozsahu ORP Brno, Kuřim, Rosice, Šlapanice, Tišnovy Židlochovice a 
definovaná v „Politice územního rozvoje České republiky“ (Schváleno Vládou ČR usnesením z 17.5.2006 
č.561), jako oblast s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké 
části mezinárodní významový přesah. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi, 
a rychlostními komunikacemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Sílící mezinárodní kooperační 
svazky napojují oblast zejména  na prostor Vídně a Bratislavy. 

Politika územního rozvoje stanovuje v zájmovém území následující úkoly pro územní plánování: 

a) vytvořit územní podmínky pro řešení dopravní (zejména silniční) sítě jižně od dálnice D1 v souvislosti 
s rozvojem komerční zóny Brno-jih, 

b) vytvořit územní podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu okolí Brna. 

V oblasti ochrany životního prostředí jako jednoho z pilířů udržitelného rozvoje stanovuje PÚR následující 
relevantní priority (upraveno pro účely posouzení): 

 (14)2 Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice…. .Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.... V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a 
vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 

                                                      

 

 
2 Pro snadnější orientaci odpovídá v závorce  uváděné číslování odstavcům originálního znění Politiky územního 
rozvoje 
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případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na 
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky 
pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu 
jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování 
účinků povodní. 

 (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

Komentář: 

Územní plán je v zásadě navržen v  souladu se základními principy územního plánování tak, jak je 
navrhuje PÚR, i s těmi principy, které reprezentují ochranu životního prostředí a veřejného zdraví, resp. 
jsou v návrhu ÚP navržena taková opatření, která umožní kompenzaci či zamezení negativních vlivů 
územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví stejně jako na zásady územního plánování.  
 

Státní politika životního prostředí České republiky 
Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP) je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové 
i regionální politiky z hlediska životního prostředí. Byla přijata vládou České republiky v roce 2012.  Státní 
politika životního prostředí České republiky vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního 
prostředí v České republice do roku 2020. 
 
Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně 
přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na 
životní prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispět tak k zlepšování kvality života v 
Evropě i celosvětově. 
 
SPŽP je zaměřena na tyto tematické oblasti: 

• Ochranu a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění ochrany vod a 
zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a 
omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního a 
horninového prostředí. 

• Ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů a 
omezování negativních dopadů změny klimatu na území ČR, snížení úrovně znečištění ovzduší a 
podpory efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů energie a 
energetických úspor. 

• Ochranu přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí krajiny, 
zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech. 

• Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha, 
svahové nestability, eroze, apod.), tak i předcházení vzniku antropogenních rizik. 

V rámci Státní politiky životního prostředí byly přijaty následující prioritní cíle: 

1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu 

1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí, podpora jejich 
využívání jako náhrady přírodních surovin 

1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí 

2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů klimatické změn 

2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší 

2.3 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie 

3.1 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny 

3.2 Zachování přírodních a krajinných hodnot 

3.3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

4.1 Předcházení rizik 
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4.2 Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými antropogenními nebo 
přírodními hrozbami 

Komentář: 

Zaměření ÚP Moutnice má vůči cílům SFŽP ČR vazby jak pozitivní, tak negativní. Shodnou prioritou je 
kvalita života. Oba dokumenty také pracují s obdobnými cíli, kterými jsou zejména kvalita života a 
omezování antropogenních vlivů a rizik a dopravních externalit. V mnoha ohledech je negativní vliv 
územního plánu zřejmý, především z hlediska ochrany půdy a snižování retenční schopnosti území, 
přičemž negativa se projeví především v bezprostřední blízkosti návrhových ploch. Na druhou stranu je 
navržena řada opatření, která umožní vyřešit stávající problémy zastavěného území – především průjezd 
veškeré dopravy centrem obce, a které zároveň zamezí negativním vlivům řešení územního plánu na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (Strategie udržitelného rozvoje ČR) 
V rámci aktualizace Strategie udržitelného rozvoje vláda ČR schválila dne 11. ledna 2010 usnesením č. 37 
nový Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který slouží jako zastřešující dokument pro 
všechny koncepční dokumenty vypracovávané v České republice. Má tedy nadresortní charakter a jeho 
účelem je napomoci vzájemné provázanosti opatření, cílů a politik, které již mohou být součástí stávajících 
sektorových strategií, nebo určit problémy, které tyto materiály zatím neřeší. Dokument definuje základní 
principy udržitelného rozvoje, které je nezbytné respektovat při tvorbě všech navazujících strategií a 
koncepčních dokumentů. Uplatnění cílů navržených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita 
české společnosti stála na vzájemné vyváženosti 3 pilířů udržitelného rozvoje – oblasti ekonomické, 
sociální a environmentální. 

• Cíle aktualizovaného dokumentu jsou:  
• stanovit vizi udržitelného rozvoje v ČR,  
• určit klíčové priority a cíle, rozvést principy udržitelnosti a rozpracovat základní implementační 

struktury.  
• Dále informovat všechny, kdo připravují nebo přijímají zásadní rozhodnutí o naší společnosti s 

dlouhodobými dopady,  
• připravit prostředí pro celostátní zavedení dobré praxe strategické práce (která je podmíněna 

vytýčením verifikovatelných cílů v odpovídajících koncepčních a strategických dokumentech s 
vyčíslenými náklady a dopady, spolu s uvedením závazných úkolů),  

• zajistit systematické sledování situace v České republice z hlediska udržitelného rozvoje pomocí 
sady indikátorů obsažených v dokumentu a reflektovat mezinárodní dokumenty (zejména 
obnovenou Strategii EU pro udržitelný rozvoj z r. 2006). 

Komentář: 
ÚP Moutnice je navržen v souladu s cíli této strategie zejména se zaměřením na péči o krajinu a ochranu 
krajinného rázu díky návrhu podmínek využití ploch, minimalizací střetů mezi hospodářskými aktivitami a 
ochranou životního prostředí a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného; ochraně neobnovitelných 
přírodních zdrojů (zde však dochází i k  rozporům v oblasti ochrany ZPF a snižování retenční schopnosti 
krajiny). Pro vztah Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR a návrhu územního plánu lze konstatovat, 
že je územní plán navržen v souladu s principy udržitelného rozvoje stanovenými SRUR.  

Akční plán ČR pro zdraví a životní prostředí – NEHAP 

NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810 z roku 1998. Dokument obsahuje soubor doporučení, 
směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou 
problémů životního prostředí a koncepční podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní Akční plány zdraví 
a životního prostředí (LEHAP). 

Z analýzy vývoje stavu životního prostředí v České republice vyplývají prioritní problémy politiky životního 
prostředí trvalého charakteru: 

• ochrana klimatu cestou snižování emisí "skleníkových" plynů, 
• ochrana ozónové vrstvy Země, 
• ochrana biologické a krajinné rozmanitosti, 
• zvyšování povědomí občanů o významu ochrany životního prostředí. 
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Ve střednědobém horizontu je prvořadou prioritou oblast ochrany vod a půdy a bude narůstat význam 
dalších aktivit: 

• postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi, 
• pokračující rekonstrukce lesních porostů v oblastech poškozených emisemi, 
• pokračující obnova území devastovaných hornickou činností, 
• zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní infrastruktury a bude 

podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu 
a snižování hlučnosti). 
 

Z výše uvedených priorit vyplývají následující cíle (relevantní vzhledem k SEA návrhu územního plánu) 

• stanovovat priority ve zlepšování kvality ovzduší ze zdravotního hlediska prostřednictvím 
hodnocení rizik; 

• dále zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování emisí škodlivin, včetně tzv. skleníkových plynů; 
• stanovit priority pro intervence ke zlepšování kvality a zdravotní nezávadnosti vody ze zdravotních 

hledisek; 
• předcházet poškození zdraví z požívání a užívání vod; 
• chránit podzemní i povrchové vody před kontaminací, se zvláštním zaměřením na ochranu zdrojů 

pitných vod a vod pro rekreaci; 
• zlepšovat kvalitu a zdravotní nezávadnost pitné vody veřejného zásobování a zabezpečit její 

stálou jakost; 
• chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí; 
• uplatňovat princip prevence poškozování půdy; 
• vhodným využíváním půdy zajistit ochranu dalších složek životního prostředí, zejména vody; 
• omezovat negativní působení hluku na zdraví; 
• zastavit nárůst hluku, zejména dopravního, a rozšiřovat chráněné zóny; 
• snižovat expozici hluku prostředky územního plánování; 
• zabezpečovat prevenci a omezování důsledků velkých průmyslových a jaderných havárií 

a přírodních katastrof; 
• soustavně sledovat parametry životního prostředí a ukazatelů zdravotního stavu populace. 

Komentář: 

Ačkoliv se zaměření ÚP Moutnice má úzké vazby především vůči cílům Akčního plánu pro zdraví a životní 
v oblastech ochrany před hlukovou zátěží a navrhovanými opatřeními z hlediska ochrany ovzduší 
prostředky územního plánování. Je možné konstatovat, že překládaný územní plán je v souladu s principy 
ochrany veřejného zdraví deklarovanými v NEHAP.  

Dlouhodobý program Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21) 

Česká republika se v roce 1998 přihlásila k programu „Health for all in the 21st century“, který následně 
rozpracovala do strategického dokumentu „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva České republiky: Zdraví pro všechny v 21. století“ (dále jen program ZDRAVÍ 21). Program 
byl schválen vládou ČR dne 30. října 2002 usnesením č. 1046. Jeho hlavním záměrem je prostřednictvím 
21 cílů vybudovat fungující model komplexní péče o zdraví a podpory zdraví celé společnosti. 

Program ZDRAVÍ 21 představuje rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování 
všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a předpokládá účast všech složek společnosti na jeho 
plnění. Za plnění programu Zdraví 21 odpovídá vláda ČR. Jejím poradním orgánem je Rada pro zdraví 
a životní prostředí. Program ZDRAVÍ 21 vychází z racionálního, dobře strukturovaného modelu komplexní 
péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaného týmy předních světových odborníků 
z medicínských oboru a odborníků pro zdravotní politiku a ekonomiku. Navrhuje vlastní cesty ČR, jak 
směřovat ke splnění 21 cílů společného evropského programu ke zlepšení zdravotního stavu národa a 
regionu. 

Program Zdraví 21 stanovuje následující cíle: 
• CÍL 1: SOLIDARITA VE ZDRAVÍ V EVROPSKÉM REGIONU 
• CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ 
• CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 
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• CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH 
• CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 
• CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 
• CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 
• CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ 
• CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY 

Komentář: 

 Územní plán má pouze nepřímou vazbu na Program Zdraví 21, je třeba konstatovat, že překládaný 
územní plán je v souladu s principy ochrany veřejného zdraví obecně především v oblastech ochrany před 
hlukovou zátěží a navrhovanými opatřeními z hlediska ochrany ovzduší prostředky územního plánování, 
především návrhem obchvatu obce, který umožní převedení velké části dopravních zátěží mimo 
rezidenční území města. Dílčí rozpory s omezeným dopadem opět nastávají v oblasti ochrany půdy a 
retenční schopnosti území. Z pohledu Zdraví 21 je shodnou prioritou byť s nepřímou vazbou především 
kvalita života v sociální oblasti.  

Místní agenda 21 

Místní agenda 21, představuje implementaci závěrů konference v Rio de Janeiro, směřované 
k udržitelnému rozvoji, tvoří komplexní systém sestavený z dílčích součástí, vzájemně propojených. 
V části, která se týká „Ochrany a podpory lidského zdraví“, vymezuje následující programové oblasti:  

• Uspokojování požadavků základní zdravotní péče, zvláště ve venkovských oblastech; 
• Kontrola přenosných nemocí; 
• Ochrana zdravých a citlivých skupin populace; 
• Řešení problémů zdravotní péče ve městech; 
• Snižování zdravotních rizik vyvolaných znečištěním a riziky životního prostředí. 

Další programovou podskupinou Místní agendy 21 je „Podpora udržitelného rozvoje lidských sídel“. V této 
podskupině jsou zahrnuty následující programové oblasti:  

• Zajištění adekvátního přístřeší pro všechny; 
• Zlepšení řízení lidských sídel; 
• Podpora plánování a řízení udržitelného využívání území; 
• Podpora integrovaného zajišťování environmentální infrastruktury: hospodaření s vodou, péče o 

hygienu, kanalizaci a nakládání s pevnými odpady; 
• Podpora udržitelných energetických dopravních systémů v lidských sídlech; 
• Podpora plánování a řízení lidských sídel v oblastech náchylných ke katastrofám; 
• Podpora udržitelného stavebního průmyslu; 
• Podpora rozvoje lidských zdrojů a vytváření kapacit pro rozvoj lidských sídel. 

Komentář: 

V případě Místní agendy 21, především v ní obsažené priority Podpora udržitelného rozvoje lidských sídel, 
lze konstatovat, že návrh územního plánu se s cíli deklarovanými v rámci této priority významně kryje. 
Přičemž byly identifikovány silné pozitivní vazby mezi opatřeními navrhovanými v územním plánu a Místní 
agendou 21. Jedná se především o plánování a řízení udržitelného využívání území, zlepšení lidských 
sídel, kvality bydlení a podpory kvality života obyvatel a možností trávení volného času.  

Národní program snižování emisí České republiky, 2006 

První Národní program snižování emisí České republiky byl schválen v roce 2004 a přijat usnesením vlády 
České republiky č. 454/2004. Jeho aktualizace proběhla v roce 2006 v souladu s požadavky na revize 
národních programů podle NECD. S ohledem na stále nevyhovující stav kvality ovzduší a vzhledem ke 
snaze splnit cíle, ke kterým se členské státy zavázaly přijetím Tematické strategie o znečišťování ovzduší 
vydané 21. září 2005 (COM(2005)446 final), byla přijata také adekvátní opatření ke snížení znečišťování 
ovzduší PM10 a PM2,5, benzo(a)pyren a NOx. 

Národní program snižování emisí České republiky byl zpracován s využitím energetických vstupů (včetně 
projekcí) poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Specifické cíle Národního Programu jsou: 
• Plnit od určeného termínu (roku 2010) stanovené hodnoty národních emisních stropů pro oxid 

siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak; 
• Přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší PM10 pod platné imisní limity; 
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• Přispět ke snížení úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem pod stanovené cílové imisní limity. 

Dle odst. 3 § 6 zákona (3) schvaluje návrhy národních programů předložené ministerstvem vláda 
usnesením (s výjimkou Národního programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích 
zdrojů, který vydává vláda svým nařízením). Národní programy se aktualizují vždy po 5 letech. 

Národní program zahrnuje zejména opatření legislativního, fiskálního, ekonomického charakteru – vytváří 
podmínky pro návrhy změn zákonů a uplatnění dalších regulačních nástrojů, finanční podporu a využití 
fiskálních nástrojů. Rozšiřuje stávající opatření ke snížení emisí o dodatečná opatření pro roky 2007 až 
2013. 

Komentář: 

Nebyl shledán žádný zásadní rozpor mezi NPSE a ÚP Moutnice, návrh územního plánu může významně 
přispět ke snížení místní emisní zátěže z dopravy při průjezdu centrem obce díky návrhu obchvatu.  

Národní program na zmírnění dopadu změny klimatu v ČR 

Tento program má nepřímou vazbu na ÚP Moutnice z hlediska spotřeby fosilních paliv, preferenci 
obnovitelných zdrojů nebo využívání zemního plynu. Obsahuje následující cíle a opatření na snižování 
emisí skleníkových plynů: 

• Po ukončení prvního kontrolního období Protokolu snížit měrné emise CO2 na obyvatele do roku 
2020 o 30% v porovnání s rokem 2000; 

• Po ukončení prvního kontrolního období Protokolu snížit do roku 2020 celkové agregované emise 
CO2 o 25% v porovnání s rokem 2000; 

• Pokračovat v zahájeném trendu do roku 2030; 
• Zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů na 6% 

k roku 2010 a na 20% k roku 2030. 

Komentář: 

Nebyl shledán žádný zásadní rozpor mezi Národním programem na zmírnění dopadu změny klimatu v ČR 
a ÚP Moutnice. V zásadě platí totéž, co u předchozí koncepce.  

Plán odpadového hospodářství České republiky, 2003 

POH ČR nemá vůči ÚP Moutnice významné vazby. Způsob hospodaření s odpady zůstává zachován. 
Závazná část POH ČR obsahuje následující opatření: 

• Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizace negativních 
vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady; 

• V zájmu splnění cíle snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20% do roku 2010 ve 
srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování; 

• Zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté zákona o odpadech 
(PCB, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z ČOV, odpady z výroby oxidu titaničitého, 
odpady z azbestu a autovraky); 

• V zájmu dosažení cíle vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni  
a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území; 

• V zájmu dosažení cíle neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů zdraví lidí  
a životní prostředí a zajistit při rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů soulad  
s mezinárodními závazky České republiky; 

• V zájmu dosažení cíle zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55% všech 
vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do 
roku 2010 ve srovnání s rokem 2000; 

• V zájmu dosažení cíle snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 
ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování; 

• V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
(dále jen BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% 
hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% 
hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995. 

Komentář: 

Cíle POH ČR nejsou územním plánem Moutnice nijak ohroženy. Způsob odstraňování odpadů z obce 
zůstane zachován.  
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Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství České republiky pro období od 
vstupu do Evropské unie  

Tato koncepce vymezená strategickými cíli má silný vliv na budování vodohospodářské infrastruktury, 
kmenových stok, retenčních nádrží a obecná protipovodňová opatření uvedená v ÚP Moutnice. 

• Zkvalitnění péče o vodní zdroje a související vodohospodářskou infrastrukturu včetně naplnění 
právních předpisů Evropských společenství;  

• Zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou a efektivní likvidace 
odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí; 

• Prevence negativních dopadů extrémních hydrologických situací – povodní a sucha. 

Komentář: 

V případě Koncepce vodohospodářské politiky MZe je možné říci, že je navrhovaný územní plán 
především v oblasti zásobování pitnou vodou a navrhovaných podmínek hospodaření s dešťovými vodami 
v návrhových plochách a způsobu odkanalizování v souladu se strategickými cíli Koncepce.  

Státní program ochrany přírody a krajiny, 1998 

ÚP Moutnice naplňuje obsah tohoto programu především v oblasti územního plánování a urbanismu a 
respektuje cíle pro lesní a vodní hospodářství, dopravu a těžbu surovin. 

I. Regionální politika, územní plánování a urbanizmus 

K formulaci programů regionálního rozvoje krajů a velkých územních celků je vhodné zajišťovat postupné 
vytváření a novelizaci územních plánů vymezujících podmínky ochrany přírody a trvale udržitelného 
hospodaření v krajině. Jako jedno z východisek státní regionální politiky a rozvoje urbanizace je nutné 
rozpracovat systém kategorizace krajiny (území), a to z hlediska: 

a) limitů rozvoje území definovaných ve vztahu k ochraně přírodního a krajinného prostředí, ekologické 
únosnosti území, ochrany nerostného bohatství, vodních zdrojů i dalších souvisejících aspektů; 

b) územních rezerv pro rámcově definované rozvojové aktivity hospodářského využívání krajiny včetně 
dopravní infrastruktury. 

II. Lesní hospodářství 

Význam mimoprodukčních funkcí lesů poroste především z hlediska jejich ekostabilizační úlohy, ochrany 
biodiverzity a předpokládaných klimatických změn. 

III. Vodní hospodářství 

Navrhovat a realizovat obnovu vodního režimu blízkého přírodě v kontextu celého povodí, jehož se týká. 

IV. Doprava 

Stanovit základní parametry rozvoje dopravy v celém státě i jednotlivých regionech z hlediska ekologické 
únosnosti území i z hlediska rezerv (možností, potřeb, nabídek) rozvoje území. 

V. Těžba nerostných surovin 

Důsledně respektovat dané územní limity těžby stanovené zejména v územně - plánovacích podkladech a 
tam kde schází, tyto limity zavést. 

Komentář: 

Výše uvedené zásady jsou v předkládaném dokumentu zohledněny a výsledný dokument tento přístup 
odráží v celém svém rozsahu. 

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti, 2005 (NATURA 2000). 

ÚP Moutnice má silnou vazbu na tento dokument zejména se zaměřením na cíle pro regionální politiku a 
územní plánování. Jeden z cílů doporučuje: 

• Zahrnout ekosystémový přístup tak, jak je definován a chápán koncepcí biodiverzity do 
koncepčních materiálů MŽP, MZe a dalších resortů včetně Strategie udržitelného rozvoje ČR v 
různé míře se týkajících ochrany a péče o biologickou rozmanitost a udržitelného využívání jejích 
složek. 

Biodiverzita v sektorových a složkových politikách - Regionální politika a územní plánování: 
• Podporovat zpracování strategických rozvojových dokumentací na všech úrovních; 
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• Posílit nástroje na podporu udržitelného rozvoje venkovských oblastí, používat takové nástroje, 
které mají příznivý vliv na životní prostředí; 

• Podporovat šetrné formy cestovního ruchu; 
• Podporovat a chránit krajinný ráz území a jeho prvky, jakou jsou např. osamělé stromy, zelené 

pásy podél silnic a cest, mokřady a drobné vodní nádrže a toky; 
• Posílit nástroje podporující opětovné využití starých průmyslových zón (brownfields); 
• Chránit krajinné prvky přírodního charakteru v zastavěných územích; 
• Urychlit realizaci komplexních pozemkových úprav; 
• Realizovat chybějící skladebné části ÚSES; 
• Omezovat fragmentaci krajiny způsobenou migračními bariérami; 
• Zapojit do územního plánování nové způsoby hodnocení únosnosti a zranitelnosti krajiny a 

ochranu hodnot krajinného rázu; 
• V plném rozsahu realizovat závazky, vyplývající pro ČR z Evropské úmluvy o krajině. 

Komentář: 

Vztah ÚP Moutnice k tomuto dokumentu sice není bezprostřední, protože navrhovaná opatření v rámci 
územně plánovací dokumentace řeší především poměrně silně urbanizované území a jeho bezprostřední 
okolí v rámci k.ú. obce, jeho cíle se však promítají v opatřeních navrhovaných v ÚP Moutnice  především 
v oblasti vodního hospodářství, dopravních staveb, požadavků zachování prostupnosti území apod., které 
by mohly mít větší vliv na biodiverzitu. 

2.2 Referenční cíle ochrany ŽP a veřejného zdraví 
Na základě relevantních cílů národních strategických dokumentů (zejména Strategie udržitelného rozvoje 
ČR, Politika územního rozvoje ČR, Politika ochrany životního prostředí, Akční plán zdraví a životního 
prostředí a další) spolu s analýzou stavu a hlavních problémů životního prostředí v řešeném území byl 
stanoven referenční rámec pro hodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí v podobě sady 
referenčních cílů ochrany ŽP.  Tyto cíle reprezentují pozitivní trendy v ochraně životního prostředí dle jeho 
jednotlivých složek. Návrh územního plánu Moutnice by měl v optimálním případě přispět k plnění těchto 
trendů a z tohoto hlediska je v rámci posouzení vlivů na životní prostředí hodnocen. 

Níže uvádíme vybrané cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví relevantní vzhledem 
k posuzovanému dokumentu, členěné dle jednotlivých složek životního prostředí: 

Tab. 1. Sada referenčních cílů ochrany ŽP 

Složka ŽP Referenční cíl ochrany ŽP a veřejného zdraví 

1. ovzduší, klima 1.1 snižovat znečištění ovzduší s důrazem na nox a PM10 

2. voda  2.1 posilovat retenční funkci krajiny a zlepšovat ekol. Funkce vodních útvarů 

3. půda a horninové prostředí 3.1 omezovat nové trvalé zábory ZPF a PUPFL a chránit půdu jako základní 
složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí 

4. flóra, fauna, ekosystémy 4.1 chránit ohniska biodiverzity a omezovat fragmentaci krajiny  

5. krajinný ráz, kulturní dědictví 5.1 chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat kulturní a přírodní 
dědictví 

6. hluk 6.1 snižovat expozici hluku prostředky územního plánování 

7.1 zlepšit kvalitu života obyvatel sídel a sociální determinanty lidského 
zdraví 

7.2 podporovat environmentálně šetrné formy rekreace a zdravý životní styl 7. obyvatelstvo, veřejné zdraví 

7.3 pomocí prevence chránit životní prostředí a obyvatelstvo před důsledky 
přírodních a antropogenních krizových situací 
8.1 efektivním územním plánováním přispět k optimalizaci územního rozvoje 
sídel a ochraně přírody a krajiny 

8. sídla, urbanizace 8.2 snižovat zatížení dopravní sítě v sídlech tranzitní a nákladní silniční 
dopravou 
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3 ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE 

3.1 Geologické a geomorfologické poměry  

Geologie 

Řešené území náleží z regionálně geologického hlediska ke vněkarpatským sníženinám, vnějším 
(krosenským) příkrovům, budovaným ždánickým flyšem. Vněkarpatské sníženiny jsou budovány 
miocenními mořskými sedimenty, během pliocénu došlo k ústupu moře, docházelo tedy k sedimentaci 
v izolovaných jezerních pánvích. Touto dobou moře zasahovalo pouze do Ostravské pánve. Na začátku 
pleistocénu se Vněkarpatské sníženiny staly souší a jejich povrch byl překryt fluviálními a eolickými 
sedimenty. 

V převážné většině území převládají pleistocenní spraše a sprašové hlíny, které místy patrně kryjí přímo 
skalní podloží nebo terciérní jíly. Do pleistocenních sedimentů se zařezávají údolní nivy toků 
s písčitohlinitou výplní. Dále k západnímu okraji zájmové území přechází do široké nivy Svratky, kterou 
tvoří spodnobadenské vápnité jíly (tzv. tégly), jež kryjí podložní štěrkopísky a až 10 m mocné 
hlinitokamenité usazeniny kryté písčitými štěrky zarovnanými povodňovými hlínami mocnými až 4 m 
a místy antropogenními uloženinami. 

Tyto polohy se střídají s kvartérními hlinitými pokryvy kryjícími terciérní pískovci a slepence, jež budují 
střední část řešeného území v oblasti úpatí Ždánického lesa.  

Povrch zájmového území je ze značné části pokryt rozsáhlými sprašovými pokryvy mocnosti až 10 m, 
které se zde ukládaly v průběhu celého pleistocénu. Podél větších toků se v období kvartéru vytvořil 
terasový systém fluviálních akumulací zastoupený písčitými štěrky. V občasně protékaných údolích se 
v období holocénu ukládaly deluviofluviální hlinitopísčité/písčitohlinité sedimenty. 

Surovinové zdroje 

V řešeném území se nenachází ložiska nerostných surovin, dobývací prostory ani žádné aktivní ani jiné 
sesuvy.  

Geomorfologické poměry 

Území řešené území leží z části v oblasti Západních vněkarpatských sníženin, celku Dyjsko-svratecký 
úval, podcelků Pracká pahorkatina, okrsku Moutnická pahorkatina. Typická výška regionu je 180 – 340 m n 
m. Moutnická pahorkatina je budována převážně pestrou směsí třetihorních sedimentů zpevněných i 
nezpevněných (zejména slínovců, jílů a slínů), s nesouvislými překryvy čtvrtohorních hlín různého původu. 
Reliéf odpovídá charakteru nížinné pahorkatiny, s plochými nevýraznými hřbety a mělkými, široce 
otevřenými údolími.  

Převážná část území se vyznačuje reliéfem s akumulačními tvary. Dnešní reliéf představuje zmlazený, 
původně zarovnaný povrch, který byl modelován od spodního badenu do současnosti. Terénní dominanty 
v něm představují nejodolnější typy hornin reprezentované terciérními pískovci a slepenci, 
spodnokarbonskými slepenci a jurskými vápenci. Většinu území pokrývají eolické sedimenty a neogenní 
pelity, na nichž se tvoří úrodné černozemě. Na spodnokarbonských slepencích se tvoří hnědozemě, 
na jurských vápencích rendziny a v říčních nivách především částečně zasolené černice. 
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Obr 2.  Geologická mapa zájmového území (zdroj: mapový server ČGS) 

3.2 Hydrologické poměry  

Povrchová voda 

Zájmové území náleží do úmoří Černého moře. Vodní toky, které odvodňují širší území zejména Trkmanka 
a Litava a jejich přítoky. 

Ve smyslu vyhlášky MZe č. 470/2001 Sb. se jedná o významné vodní toky. Na území přímo dotčeném 
územním plánem se nenachází žádná vodní plocha, prameniště nebo trvalý mokřad. Nejsou zde žádné 
zdroje podzemních vod, do dotčeného území nezasahuje PHO jiných zdrojů, které jsou určených 
veřejnému zásobování pitnou vodou ani nepatří do vyznačených hranic CHOPAV. Zasahuje sem ochranné 
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pásmo vodního zdroje přírodních minerálních vod Šaratice I. a II., které není řešením územního plánu nijak 
dotčeno. 

Členění z vodopisného hlediska: 
• dílčí povodí 4-15-03 Svratka od Svitavy po Jihlavu: 

• drobné povodí 4-15-03-106/2 Moutnický potok 
• drobné povodí 4-15-03-090/0 Hranečnický potok 

Stálým vodním tokem je Moutnický potok, protékající obcí od východu k západu, kde pak ústí do Litavy. 
Potok není upraven na přívalové vody a nemá vyhlášená záplavová území.  

Hlavním recipientem širšího zájmového území je řeka Litava. Litava (starším názvem Cézava) je moravská 
řeka na území České republiky. Je to významný levostranný přítok Svratky, měří 58,3 km, její povodí 
zabírá 789,8 km². Pramení v pohoří Chřiby asi 2,5 km jihozápadně od nejvyšší hory Chřibů Brdo (586,7 m 
n. m.) jihovýchodně od obce Cetechovice. Teče převážně západním až jihozápadním směrem. Do Svratky 
ústí v Židlochovicích na jejím 29,0 říčním kilometru. Řeka Litava je napřímena technickou úpravou a 
ohrázována, její koryto lichoběžníkového tvaru je navrženo na Q100. V současné době slouží pro odvedení 
dešťových vod, jako sběrnice pro odvodnění okolních pozemků a jako recipient odpadních vod z ČOV 
přilehlých obcí. Kvalita vody ve vodoteči je řazena do 5. třídy jakosti vody1 tj. velmi silně znečištěná voda 
tzn., že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky, umožňující pouze existenci 
nevyváženého ekosystému. Řeka je znečišťována zejména splachy ze zemědělsky intenzivně 
obdělávaných pozemků na horním toku, dále komunálními odpadními vodami z obcí bez čistíren 
odpadních vod. Nezanedbatelný je i vliv zregulovaného koryta, kdy Litava prakticky ztratila samočistící 
funkci. Vodní tok Litava je významným vodním tokem2 od ústí po pramen. Správcem tohoto toku je Povodí 
Moravy, s.p. 

Větší přítoky Litavy: 
• Levé – Milešovický potok, Hranečnický potok, 
• pravé – Litavka, Litenčický potok, Hvězdlička, Žlebový potok, Rakovec, Říčka, Dunávka. 

 

Obr 3. Hydrologická povodí 4. řádu 

Vodní plochy 

V řešeném území se nenachází žádné vodní nádrže. Navrhuje se vytvoření nové vodní plochy na soutoku 
melioračního kanálu a Moutnického potoka východně od zástavby.  

                                                      
1 Informační systém HEIS Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, data pro roky 2003-2004 
2 Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a 
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,  ve znění vyhlášky č.333/2003 Sb. a vyhlášky 
č.267/2005 Sb. 
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Přirozená retenční schopnost území je nízká. 

Kolem toků je vymezeno ochranné a manipulační pásmo, které může (podle zákona č. 254/2001, § 49 
o vodách) využívat správce toku. Jedná se o volný manipulační pruh šířky nejvýše 6 m od břehové čáry 
(oboustranně), který je nutno respektovat a který nebude zastavěn. 

Povodí Litavy do své plochy koncentruje několik závažných rizikových skutečností, jako je znečištění 
vodních toků, vodní eroze, a nedostatečná protipovodňová ochrana v některých obcích. Tyto faktory mají 
nepříznivý vliv na kvalitu vody v říčním systému a zároveň na ekologickou a protektivní hodnotu říční 
krajiny. Vymezená rizika v povodí nejsou v rámci České republiky ojedinělým jevem, a na případná 
ekologická a protipovodňová opatření v současnosti pamatuje množství plánů a směrnic, jak na úrovni 
státu, tak na úrovni evropské. 

Podzemní voda 

Řešené území náleží do hydrogeologického rajónu 2241 - Dyjsko-svratecký úval. Rajón Dyjsko-
svrateckého úvalu je součástí hydrogeologických struktur průlinových podzemních vod neogénu karpatské 
předhlubně. V závislosti na geologické stavbě a litologickém složení je zde možno vymezit struktury 
infiltračních oblastí s volným režimem podzemních vod a struktury dílčích artéských pánví s napjatými 
zvodněmi. Sedimenty spodního miocénu, vyskytující se v této oblasti, představují vhodné kolektory s 
dobrou průlinovou propustností, jejichž mocnost kolísá často kolem 100 m i více. Pelitická souvrství jejich 
nadloží a podloží mohou dosahovat mocností až několik set metrů. Mají zde funkci počevních i stropních 
izolátorů. 

V severní části území pocházejí podzemní neogenní vody z tzv. hydrogeologické pánve tvořené 
nepravidelným střídáním izolátorů (jílů) a průlinových kolektorů (písků a štěrků). Mocnost 
spodnobadenských kolektorů se pohybuje v desítkách metrů. Izolantem jsou výrazně vápnité 
spodnobadenské jíly. Charakterizuje je střední transmisivita. Bazální klastika v hloubce až 150 m však 
charakterizuje vysoká transmisivita. Hlubší zvodně báze klastik mají překvapivě sníženou mineralizaci – 
pouze 0,66 g.l–1. Podzemní vody jsou kalcium-hydrogenuhličitanového typu se zvýšenými obsahy železa 
a manganu. Nevýznamné spodnokarbonské slepence charakterizuje pevný tmel, který způsobuje jejich 
slabou puklinovou propustnost a velmi nízkou transmisivitu, vyjma silně tektonicky postižených partií. 

Pásma hygienické ochrany vod, zdroje minerálních vod 

Území přímo dotčené řešením územního plánu neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. Dle zákona 
164/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se v řešeném území nenachází žádná místa, která by byla 
lázeňskými místy. Ochranné pásmo vodních zdrojů Šaratice I a II. zasahující svým okrajem do katastru 
obce Moutnice je řešením územního plánu respektováno.  

3.3 Kvalita ovzduší a klimatické poměry 
V hodnoceném území ani v jeho okolí se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro 
vyhodnocení stávající imisní zátěže využíváme údaje z nejbližší stanice imisního monitoringu ČHMÚ 
č.1130 Brno-Tuřany a stanice imisního monitoringu č. 1198 Hodonín (měří PM10) a č. 1470 Lovčice, kde se 
měří NO2. Naměřené hodnoty na těchto stanicích (rok 2011) jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tab. 2. Hodnoty naměřené na stanicích imisního monitoringu relevantních vůči řešenému území 

Brno - Tuřany Lovčice / Hodonín 
 

NO2 PM10 NO2 PM10 

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 18,5 29,4 10,0 29,4 
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3) 40 40 40 40 

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 62,6 126,3 - 79,7 
datum naměření maxima v daném roce 28.1. 15.11. - 24.2. 
hodnota 24hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) - 50 - 50 
počet překročení limitní hodnoty (případů za rok) - 46 - 16 
povolený počet překročení limitní hodnoty  35  35 

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3) 94,1 210,0 - - 
datum naměření maxima v daném roce 24.11. 15.11. - - 
hodnota hodinového imisního limitu  IHd (µg.m-3) 200 - 200 - 
počet překročení limitní hodnoty (případů za rok) 0 - 0 - 
povolený počet překročení limitní hodnoty 12 - 12 - 

Praktickým měřením i matematickým modelováním bylo zjištěno, že nejvíce problematickou škodlivinou 
na území řešeném územní studií pro silnici II/308 a v jejím bezprostředním okolí je škodlivina PM10 
(suspendované prachové částice frakce max. 10 μm). Imisní limity  pro maximální denní koncentrace pro 
tuto znečišťující látku jsou překračovány na obou referenčních monitorovacích stanicích, byť v Hodoníně 
s podlimitní četností. Výrazně horší situace znečistění ovzduší je potom v severní části území v blízkosti 
brněnské aglomerace, kde se stýká řada významných dopravních tahů. Naopak nejsou překročeny limitní 
hodnoty pro průměrné roční koncentrace, která má v celém řešeném území vyrovnané hodnoty.   

Pro účely celkového zhodnocení imisní zátěže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh 
posuzovaného záměru, se stávající zátěží oxidem dusičitým NO2, tuhými látkami frakce PM10 (resp. PM2,5) 
a benzenem. 

Pro popis stávající imisní zátěže území přímo dotčeném uvažovaným záměrem byly využity výsledky 
výpočtu rozptylové studie ČR pro stanovení oblastí OZKO za rok 2010 a výsledky rozptylové studie 
Jihomoravského kraje pro výpočtový rok 2013. 

Oxid dusičitý (NO2) 

Jak je z výše uváděných hodnot zřejmé, u oxidu dusičitého nebylo na stanici Brno-Tuřany ani Lovčice 
zaznamenáno překročení imisních limitů.  

Citované stanice naměřily v roce 2011 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni 
49% resp. 20% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Maximální hodinová 
koncentrace NO2 se v Brně-Tuřanech pohybovala do 48% imisního limitu pro maximální hodinové 
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). 

Z rozptylové studie zpracované ČHMÚ pro účely stanovaní OZKO dle skutečnosti za rok 2010 vyplývá, že 
v okolí hodnoceného záměru se průměrné roční koncentrace NO2 v řešeném území pohybovaly do 
13 µg.m-3, tedy cca do 33% imisního limitu. 
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Obr 4.  Pole roční průměrné koncentrace NO2 v roce 2010 

Z rozptylové studie Jihomoravského kraje pro výpočtový rok 2013 vyplývá, že se průměrné roční 
koncentrace NO2 pohybují v zájmovém území pravděpodobně na úrovních 15 - 20 µg.m-3, tedy cca 37,5 - 
50% imisního limitu. Maximální hodinové koncentrace lze v bezprostředním okolí silnice II/308 očekávat 
cca 100-120 µg.m-3, tedy na úrovni 50 - 60% imisního limitu. 

 
Obr 5.  Průměrné roční koncentrace NO2 v dotčeném území 
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Obr 6. Maximální hodinové koncentrace NO2 v dotčeném území 

Ačkoli v budoucnu lze očekávat nárůst intenzity dopravy, předpokládaná obměna vozového parku a vývoj 
emisních parametrů vozidel bude mít v uvažovaném výpočtovém roce za následek obdobnou výši emisí 
oxidu dusičitého z automobilové dopravy jako v současnosti. Budoucí celkovou imisní zátěž NO2 po 
realizaci obchvatu obce je tak možné ve výpočtovém roce 2030 považovat spolehlivě za podlimitní, a to jak 
z hlediska průměrných ročních, tak maximálních hodinových koncentrací. 

Tuhé látky PM10 

Z tabulky hodnot naměřených na stanicích Brno-Tuřany a Hodonín je zřejmé, že roční průměrné 
koncentrace PM10 se v roce 2011 v širším zájmovém území pohybovaly přibližně na úrovni 73% imisního 
limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Maximální 24hodinové koncentrace hodnotu 
imisního limitu překračovaly, a to s nadlimitní četností (LV24h=50 µg.m-3) 46 případů za rok v Tuřanech. 
V Hodoníně byly maximální 24hodinové koncentrace překročeny rovněž ovšem s podlimitní četností 16 
případů ročně (limit 35 případů překročení za rok). 

Z rozptylové studie zpracované ČHMÚ pro účely stanovaní OZKO dle skutečnosti za rok 2010 vyplývá, že 
se  průměrné roční koncentrace PM10 pohybovaly v řešeném území v rozmezí 20 - 30 µg.m-3, tedy cca 50 - 
75 % imisního limitu. 36. nejvyšší denní koncentraci lze v řešeném území očekávat na úrovni cca 40 -50 
µg.m-3, tedy pod hranici imisního limitu. 
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Obr 7.  A) Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2010 a B) pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v 
roce 2010 

Z rozptylové studie Jihomoravského kraje pro výpočtový rok 2013 vyplývá, že se průměrné roční 
koncentrace PM10 pohybují v celém úseku komunikace pravděpodobně na úrovních do 25 µg.m-3, tedy do 
62,5% imisního limitu. Četnost překročení 24-hodinové koncentrace lze v nejvíce zasažených úsecích 
komunikace očekávat na podlimitní úrovni do 26 dní v roce.  

 

Obr 8. Průměrné roční koncentrace PM10 v dotčeném území 
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Obr 9. Četnost překročení imisního limitu PM10 

Ačkoli na posuzovaných komunikacích očekáváme nárůst intenzity dopravy, předpokládaná obměna 
vozového parku a vývoj emisních parametrů vozidel bude mít v uvažovaném výpočtovém roce za následek 
jen nevýznamné navýšení emisí tuhých látek z automobilové dopravy (převážně vlivem sekundárních 
emisí). Budoucí celkovou imisní zátěž PM10 po realizaci záměru je tak možné ve výpočtovém roce 2030 
považovat spolehlivě za podlimitní, a to jak z hlediska průměrných ročních, tak maximálních denních 
koncentrací. 

Pokles imisních koncentrací lze v budoucnu dále očekávat uplatňováním ještě přísnějších emisních limitů 
v automobilové dopravě stejně tak jako dodržováním opatření k eliminaci prašnosti vlivem výstavby i 
provozu po obchvatu obce Moutnice. 

Tuhé látky PM2,5 

Český hydrometeorologický ústav uvádí v posledním měřeném roce průměrné zastoupení PM2,5 ve 
frakci PM10 na úrovni cca 65-85%. Pokud budeme uvažovat o průměrném poměru PM2,5/PM10, tak lze 
s využitím výše uvedených dat pro frakci PM10 předpokládat v dotčeném území roční průměrné 
koncentrace tuhých látek frakce PM2,5 spolehlivě na podlimitní úrovni cca 15 µg.m-3 (LV = 25 µg.m-3).  

Z rozptylové studie města Brna pro rok 2013 však vyplývá, že v okolí hodnoceného záměru se průměrné 
roční koncentrace PM2,5 pohybují pravděpodobně na vyšší úrovni, a to až do 23 µg.m-3 v nejvíce 
exponovaných úsecích posuzovaného území. Situace v území je však spolehlivě podlimitní.  



ÚZEMNÍ PLÁN MOUTNICE 
Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Strana: 29  

 

Obr 10. Průměrné roční koncentrace PM2,5 v dotčeném území 

Budoucí celkovou imisní zátěž PM2,5 (podobně jako pro frakci PM10) po realizaci záměru je možné 
ve výpočtovém roce 2030 považovat opět spolehlivě za podlimitní. 

Benzen 

V reprezentativní vzdálenosti od řešeného záměru se pro škodlivinu benzen neprovádí soustavný imisní 
monitoring. Z rozptylové studie zpracované ČHMÚ pro účely stanovaní OZKO dle skutečnosti za rok 2010 
vyplývá, že v okolí hodnoceného záměru lze v území očekávat průměrnou roční koncentraci na podlimitní 
úrovni do 2 µg.m-3, tedy do 40% imisního limitu. 

 

Obr 11. Pole roční průměrné koncentrace benzenu v roce 2010 

Z rozptylové studie města Brna pro rok 2013 vyplývá, že v okolí hodnoceného záměru se průměrné roční 
koncentrace benzenu pohybují pravděpodobně do 0,2 µg.m-3, tedy cca do 4% imisního limitu.  
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Obr 12.  Průměrné roční koncentrace PM2,5 v dotčeném území 

Ačkoli na posuzovaných komunikacích očekáváme nárůst intenzity dopravy, předpokládaná obměna 
vozového parku a vývoj emisních parametrů vozidel bude mít v uvažovaném výpočtovém roce za následek 
nevýznamně nižší emise benzenu z automobilové dopravy. Budoucí celkovou imisní zátěž po realizaci 
záměru je tak možné ve výpočtovém roce 2030 považovat z hlediska průměrných ročních spolehlivě za 
podlimitní. 

 Klimatické faktory 

Vymezené území leží dle E. Quitta na hranici teplé klimatické oblasti T4 s následující charakteristikou: 

T4 -  velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto, přechodná období velmi krátká, jaro a podzim teplý, 
zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 

Tab. 3. Klimatické údaje 

Číslo oblasti T4 
Počet letních dnů 60 až 70 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 170 až 180 
Počet mrazových dnů 100 až 110 
Počet ledových dnů 30 až 40 
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 19 až 20 
Průměrná teplota v dubnu 9 až 10 
Průměrná teplota v říjnu 9 až 10 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  80 až 90 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 300 až 350 
Srážkový úhrn v zimním období 200 až 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 
Počet dnů zamračených 110 až 120 
Počet dnů jasných 50 až 60 
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Zájmové území leží, podle Quitt, E. (1971,1984) z převážné části v teplé klimatické oblasti, jejíž rozšíření 
je víceméně totožné s územím Dyjsko-svrateckého úvalu. Charakterizuje ji zde průměrná teplota vzduchu 
v červenci 18 až 20°C a v lednu  2 až  3°C, průměrný počet letních dní 50 až 60, průměrný počet 
mrazových dní 100 až 110 a průměrný roční úhrn atmosférických srážek v rozmezí 500 až 700 mm. 

3.4 Pedologické poměry 
Půdní mozaika zájmového území je podmíněna kombinací petrografických a reliéfových poměrů. 
Horninové podloží je poměrně jednotné, tvořené eolickými, nivními a terasovými sedimenty různé 
granulometrie (spraše, pískovce, slepence, prachovce, jílovce. Typ sedimentu dále určuje jeho zvětrávací 
schopnosti a zrnitostní složení výsledné půdy. Poloha půdy v reliéfu má značný vliv na její hydromorfní 
ovlivnění. 

Převládajícím půdním typem jsou černozemě typické i karbonátové na spraši. Podél vodních toků černice 
a glejové fluvizemě na nivních uloženinách.  

Z celkové výměry 709 ha správního území obce Moutnice tvoří zemědělská půda cca 90,5 %, z toho orná 
půda 82 %, zahrady a sady cca 3,9 %, trvalý travní porost pouze 1,4 % (tj. ZPF celkem 384 ha), pozemky 
určené k plnění funkce lesa - lesní půda má zastoupení pouze necelé 1 % z celkové výměry území obce. 
V katastrálním území obce byly v roce 2002 a 2003 zpracovány Komplexní pozemkové úpravy.  

ZPF 

Půdotvornými substráty jsou v dotčeném území převážně eolické sedimenty spraše pokryté černozeměmi 
typickými a karbonátovými. V blízkosti vodních toků potom půdy nivní, na nichž se vyvinuly zejména 
černice a glejové fluvizemě. 

Struktura půdního fondu: 
Celková výměra katastru     709 ha, 
Orná půda     604 ha 
Trvalý travní porost      10 ha 
Zahrady       25 ha 
Ovocné sady         3 ha 
Lesní půda         7 ha 
Zastavěné plochy       17 ha 
Ostatní plochy         39 ha 
Vodní plochy          4 ha 

Řešené území se rozkládá na velmi kvalitních půdách většinou v I. a II. třídě ochrany zemědělské půdy, 
část v III. třídě a část  IV. třídě. Část půd je meliorována.  

Zemědělská půda zabírá více než 80% výměry katastru, většina této půdy je zorněna. V obci jsou zahrady 
pouze kolem zastavěné části obce. V katastrálním území obce jsou louky a pastviny jen v nepatrné míře, 
jde však o katastr, ve kterém přírodní podmínky dovolují vysoké procento zornění. Ostatní zemědělské 
půdy - např. zahrady, ovocné sady se vyskytují pouze na malém území.  

V obci jsou evidovány viniční tratě : 
69998501 Skalky  
69998502 Buchtova skála 
69998503 Nad rybníkem 
69998504 Prašnice 
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Obr 13. Půdní typy v dotčeném území dle TKSP (www.geoportal.gov.cz) 

3.5 Biogeografické poměry  

Biogeografická charakteristika území 

Charakter bioty (flóry a fauny) a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity jsou podmíněny geografickou 
polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivu 
činnosti člověka. 

Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 1987, 
leží řešené území v termofytiku ve fytogeografickém podokrese 20b. Hustopečská pahorkatina (kromě 
severozápadního a severovýchodního cípu a výše položených míst při hranicích se Ždánickým lesem) a v 
jihozápadní části fytogeografického podokresu 20a. Bučovická pahorkatina. 

Hustopečský bioregion 

Území je tvořeno pahorkatinou na vápnitém flyši a spraších. Bioregion je charakteristický mísením 
panonských (převážně mimo les) a karpatských (převážně v lese) prvků. Jeho biotu je možno řadit do 2., 
bukovo-dubového, na jižních svazích pak do 1., dubového vegetačního stupně, potenciální vegetace 
náleží do dubohabrových hájů s ostrovy teplomilných a šípákových doubrav. V bioregionu má mezní 
výskyt řada jihovýchodních migrantů, šíření stepní fauny však stále pokračuje. Netypická část je tvořena 
chladnějšími severními okraji, téměř bez šípákových doubrav a s naprostou převahou dubohabrových 
hájů.  

V současnosti je zde bohaté zastoupení teplomilných doubrav a dubohabřin, vzácnější jsou kulturní bory. 
Mimo les jsou typické pole, vinice a sady, početné jsou i fragmenty stepních lad, místy i s katránem. 
Biocenózy lad a lesíků byly nedávno značně zredukovány terasováním svahů. 

Bioregion leží v termofytiku ve fytogeografickém podokrese 20b. Hustopečská pahorkatina (kromě 
severozápadního a severovýchodního cípu a výše položených míst při hranicích se Ždánickým lesem) a v 
jihozápadní části fytogeografického podokresu 20a. Bučovická pahorkatina. 

Vegetační stupně (Skalický): kolinní. 

Potenciální vegetaci tvoří z větší části panonské dubohabřiny (Primulo veris-Carpinetum), místy (zejména 
na severních expozicích) jsou nahrazeny karpatskými (Carici pilosae-Carpinetum), velmi vzácně se 
vyskytují i přechodné typy s dominantním bukem, blížící se asociaci Carici pilosae-Fagetum. Časté je 
rovněž zastoupení teplomilných doubrav. Na mírných svazích v jižní části bioregionu je zastoupeno 
panonské Quercetum pubescenti-roboris ze svazu Aceri tatarici-Quercion, do severní části na obdobná 
stanoviště zasahuje i středoevropské Potentillo albae-Quercetum ze svazu Quercion petraeae. Na 
extrémnějších konvexních jižních svazích jsou typické šípákové doubravy (Quercion pubescenti-petraeae, 

http://www.geoportal.gov.cz)
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především asociace Corno-Quercetum). Na zasolených půdách depresí byly snad v minulosti panonské 
halofilní lesostepi (Galatello-Quercetum). V údolích podle vodních toků jsou lužní lesy typu Pruno-
Fraxinetum. Primární bezlesí je velmi vzácné, pravděpodobně je vázáno na stepní oka na nejprudších 
svazích (komplex fytocenóz svazu Festucion valesiaceae, Cirsio-Brachypodion pinnati, Geranion 
sanguinei a Prunion fruticosae. 

Přirozená lesní vegetace zaujímá jenom část plochy. Místy je vyvinuta náhradní travinobylinná vegetace. 
Její podstatnou součástí jsou rozmanité fytocenózy svazů Festucion valesiaceae a Cirsio-Brachypodion 
pinnati. Na fragmentech slanisk byl komplex slanomilných společenstev, dnes prakticky destruovaný. 
Nečetné vodní plochy a mokřady jsou bez význačnější vegetace. 

Ve skladbě flóry jsou zastoupeny četné teplomilné druhy, mezi nimi je přítomna celá řada mezních prvků. 
Jsou to druhy vyznívající z jihu až jihovýchodu, submediteránní, např. dub pýřitý (Quercus pubescens), 
třemdava bílá (Dictamnus albus) a koulenka vyšší (Globularia punctata), ponticko-jihosibiřské, např. 
pelyněk pontický (Artemisia pontica), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), katrán tatarský (Crambe 
tataria) a kosatec nízký (Iris pumila) a dokonce orientálně-turánské, reprezentované např. bytelem 
rozprostřeným (Kochia prostrata). Na okraje, zejména do lesní flóry, pronikají druhy ze sousedních 
bioregionů, náležející flóře alpsko-karpatských podhůří, jako ostřice chlupatá (Carex pilosa), dymnivka plná 
(Corydalis solida), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a oměj vlčí (Aconitum vulparia). Zřídka 
sem zasahují karpatské druhy, představované hvězdnatcem čemeřicovým (Hacquetia epipactis), velmi 
ojediněle i hercynské - vzácně se vyskytuje jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis). 

Fauna bioregionu je výraznou součástí panonské podprovincie, i když postrádá edafickou rozmanitost 
Mikulovského bioregionu (4.2). Charakteristický je bezprostřední vliv sousedství nejzápadnější karpatské 
výspy na jižní Moravě, Ždánického lesa. Nejvýznamnější jsou živočišná společenstva na spraších. Dosud 
tam přežívá kobylka sága, kobylka Poecilimon intermedius, častá je kudlanka nábožná, modrásek 
Polyommatus damon a srpice Bittacus hageni. V posledních letech probíhá na těchto stanovištích sukcese 
teplomilného hmyzu z evropského jihovýchodu - žluťásek tolicový, masařka balkánská. Tekoucí vody patří 
do pásma pstruhového, větší potoky do lipanového, na dolních tocích s přechody do parmového pásma. 
Většina toků je však znečištěna a prakticky bez ryb. 

Skladba flory je ovlivněna polohou na kontaktu panonské a středoevropské oblasti. Ve svažitých polohách 
mimo nivu tvoří potenciální přirozenou vegetaci rekonstrukčně především panonské dubohabřiny (Primulo 
veris-Carpinetum), které tak navazují na nivní polohy. Výše na mírných svazích je zastoupeno panonské 
Quercetum pubescenti-roboris.  

Fauna regionu je součástí panonské části Moravy. Charakteristické je rozšíření kudlanky nábožné, 
pakudlanky jižní nebo pestrokřídlence podražcového, z plazů např. ještěrky zelené. Pro rozsáhle lány 
tohoto regionu je charakteristický výskyt lindušky úhorní a dytíka úhorního.  

Významné druhy – savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice malooká (Apodemus microps), 
netopýr velký (Myotis myotis). Ptáci: husa velká (Anse anser), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), raroh 
velký (Falco cherrug), luňák hnědý (Milvus migrans), břehule říční (Riparia riparia), moudivláček lužní 
(Remiz pendulinus), strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), ťuhýk menší (Lanius minor), strnad zahradní 
(Emberiza hortulana). Obojživelníci: Skokan štíhlý (Rana dalmatina), Plazi: ještěrka zelená (Lacerta 
viridis). Měkkýši: páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis). Hmyz: pestrokřídlec podražcový (Zeryntia 
polyxena), žluťásek tolicový (Colias erate), můry Lygephila ludicra, phyllophila obliterata, drvopleň  
Parahypopta caestrum.  

3.6 Současný stav využití krajiny v zájmovém území  
Dotčené území kterým uvažované koridory prochází a jeho širší okolí reprezentuje pahorkatinnou, 
převážně zemědělsky intenzivně využívanou krajinu. Z hlediska krajinářsko-typologického reprezentuje 
krajinný makrotyp  CZ 17.2. - pravěké sídelní krajiny panonika, mezotyp  17.2.1 - polní krajiny panonika a 
17.2.10 - urbanizované sídelní krajiny pannonika. Představuje staré sídelní území zemědělsky využívané 
již od neolitu s převážně kontinuálním osídlením. 

Území patří díky své poloze mezi tzv. staré sídelní oblasti, ve kterých došlo ke kultivaci krajiny v 
nejstarších obdobích. Krajina v okolí výrazného kopce Výhon měla v rámci starých sídelních oblastí velmi 
významné postavení. Ležela v trase tzv. Jantarové stezky - komunikačního spojení pravěké a starověké 
Evropy, propojující baltské pobřeží se Středozemním mořem 
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Větší část zájmového území je tvořena rozsáhlými scelenými bloky orné půdy. Zemědělské plochy jsou 
rozděleny větrolamy, sítí polních cest a místními komunikacemi. Severní a západní část území je narušena 
vedeními technické infrastruktury 

Krajinná mozaika širšího území je velmi hrubá. V základu ji tvoří rozsáhlé zorněné plochy na mírných 
svazích, členěné drobnými vodotečemi v údolích a sady a vinicemi v příznivě orientovaných svažitých 
polohách. Rozsáhlejší lesní komplexy jsou zastoupeny v širším rámci Ždánickým lesem. Větší plochy 
krajinné zeleně jsou na výraznějších svazích terasových stupňů podél úpatí Ždánického lesa. Převážná 
část území je prakticky zcela bezlesá. Na jižních a jihovýchodních svazích se nacházejí rozsáhlé sady 
a vinice.  

Sídla jsou kompaktní, většinou tvořená protáhlými ulicemi a trojúhelníkovými návsemi s řadovou 
zástavbou. Příměstská sídla mají v současnosti významný rezidenční potenciál a do budoucna lze 
očekávat rovněž rozvoj výrobních funkcí. Celé území má klíčové vztahy vzhledem k Brnu a místním 
subcentrům (Kyjov, Hodonín). 

3.7 Ochrana přírody a krajiny  
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní systém ekologické stability (dále jen 
ÚSES) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, 
biokoridor.  

VKP 

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi 
jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako významný 
krajinný prvek.  

V dotčeném území se nacházejí následující registrované významné krajinné prvky: 

1. Dlouhé pole – 0,52ha  

Polní lesík v nadmořské výšce 22v m, na mírném táhlém návrší se SZ expozicí. Umělá výsadba borovice 
lesní a dubu zimního. Hnízdiště drobného ptactva.  

2. Moutnický lesík – 4,05 ha 

Polní lesík v SZ části katastru při státní silnici, Je tvořen umělými nestejnověkými výsadbami lesních í 
okrasných dřevin. Jde o pestrou směs s borovici, modřínem. olší šedou, jeřábem, lípou a dubem zimním, 
třešní ptáčnicí, topolem černým, jasanem. Z keřů zde byly vysazeny pámelnik hroznatý, kalina, ptači zob, 
řešetlák. Přilehlá loučka na západě byla zalesněna borovici lesní. smrkem a pajasanem žlaznatým. 
Dřevinná skladba je zcela nevhodná, ekologický význam je tudíž nevelký. Ve starší části je nutno 
hospodařit tak, aby zde rostly domácí dřeviny 

3. Odměrky – 1,37 ha  

Polní lesík v severní části katastru převážně z listnatých dřevin (lípa, dub) s několika borovicemi. Pro 
ekologickou stabilitu území plní důležitou funkci hnízdiště drobného ptactva. 

4. Velké odměrky – 0,61 ha  

Polní lesík ležící v SV cípu katastru, vysázený kolem kóty 212 m. Uměle založená jehličnatá mlazina s 
převahou borovice lesní a se smrkem. Dřevinná skladba je nevhodná. 

Většina přírodních hodnot je soustředěna do drobných enkláv mimolesní zeleně. Moutnický katastr je 
v rámci ORP Židlochovice hodnocen jako území s nízkou kvalitou přírodního prostředí, tj. Intenzivně 
zemědělsky využívaná plochá území s výraznou převahou velkoplošně obhospodařovaných ploch se zcela 
nepatrným podílem maloplošných krajinných struktur s vyšší aktuální přírodní hodnotou. 

V řešeném území se nenacházejí žádné památné stromy.  

ÚSES 

Nadregionální a regionální ÚSES – širší území 
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Dle řešení krajského generelu ÚSES, Územní prognózy JmK a okresního generelu ÚSES prochází 
východním okrajem území (v k. ú. Těšany) teplomilná doubravní osa nadregionálního biokoridoru (NRBK) 
K 132, s vloženým regionálním biocentrem (RBC) 1545 Šinkvický dvůr (severovýchodně od Těšan) a dle 
okresního generelu ÚSES i s několika vloženými lokálními biocentry (LBC). V platné ÚPD obce Těšany 
ovšem toto řešení (s výjimkou schematického vymezení RBC) není obsaženo. 

Místní úroveň ÚSES: 

Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby 
ucelených větví ÚSES, sestávajících z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných a 
funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů, a zahrnuje řešení dvou zastoupených úrovní ÚSES – 
regionální a místní (lokální). Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES: 
 

• dílčí část regionálního biokoridoru RBK 084; 
• lokální biocentra LBC 1 - LBC 5; 
• lokální biokoridory LBK 1 - LBK 8. 

Cílovými ekosystémy skladebných částí ÚSES jsou: 

mezofilní lesní ekosystémy - v případě regionálního biokoridoru RBK 084, lokálních biocenter LBC 4 a LBC 
5, lokálních biokoridorů LBK 1, LBK 3, LBK 6 a LBK 8 a nepodmáčených partií lokálního biocentra LBC 1 a 
lokálního biokoridoru LBK 2; 

vodní a mokřadní ekosystémy - v případě lokálních biocenter LBC 2 a LBC 3, lokálních biokoridorů LBK 4, 
LBK 5 a LBK 7 a podmáčených partií lokálního biocentra LBC 1 a lokálního biokoridoru LBK 2. 

Mezofilními lesními ekosystémy jsou myšleny lesní porosty, souvislé nelesní porosty dřevin, příp. až 
společenstva lesostepního charakteru na stanovištích, která nejsou významněji ovlivněna podzemní 
vodou, vodními ekosystémy společenstva tekoucích i stojatých vod a mokřadními ekosystémy různé typy 
ekosystémů vázaných na podmáčená stanoviště v údolních polohách (včetně lesních společenstev a 
extenzivně využívaných trvalých travních porostů). 

Zvláště chráněná území 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění uvádí, že území přírodovědecky či 
esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná, přitom se stanoví podmínky 
ochrany.  
V řešeném území se nenachází velkoplošná zvláště chráněná území, ale jinak území obce není součástí 
žádného velkoplošného zvláště chráněného území, neleží v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti. V sousedním katastrálním území Blučina se nachází přírodní park Výhon.  

Přímo v území dotčeném řešením územního plánu nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, 
národní přírodní památky nebo přírodní památky.  

Lokality NATURA 2000 

Nařízením vlády byl dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, stanoven národní seznam 
evropsky významných lokalit. V dotčeném území není vymezena žádná evropsky významná lokalita ani 
ptačí oblast. 

3.8 Hmotný majetek a kulturní památky 
V řešeném území se nachází následující nemovité kulturní památky evidované v ústředním seznamu 
nemovitých kulturních památek: 

Moutnice 

15588/7-839 kostel sv. Jiljí 

Poprvé je kostel připomínán v roce 1298. Jádro kostela je pozdně románské, zachovány jsou obvodové zdi 
lodi a část zdi presbytáře. Ve druhé polovině 14. století byl goticky upraven, bylo postaveno nové 
polygonální kněžiště a také věž na jižní straně lodi. Sakristie byla zřejmě přistavěna v roce 1697. K 
výrazným úpravám došlo v roce 1867, kdy byl kostel zvětšen vybudováním nového krátkého trojlodí v 
eklektickém stylu, které navazuje na západní konec původní lodi. Kolem kostela se nachází hřbitov. 
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V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového ústavu nevyskytují žádné 
významné archeologické lokality ani archeologické památkové rezervace. 

Celé řešené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 
Sb. ve znění pozdějších předpisů, jedná se o území archeologického zájmu ve smyslu zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči.  

3.9 Dopravní a technická infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Dopravní napojení na komunikace vyšší třídy je realizováno silnicí II. třídy č.380  Brno – Tuřany – Moutnice 
– Čejč – Hodonín,  která prochází obcí ve směru sever - východ.  

Silnice III. třidy dotvářejí základní komunikační skelet - obec se nachází na křižovatce silnic: 

-  silnice III/41611 Moutnice – Jalovisko - Blučina ,  

-  silnice III/41612 Velké Němčice - Moutnice,  

Stávající průjezdný způsob vedení silnice II/380 přes zastavěnou část obce je velmi problematický, řešení 
křižovatek a zatáček vykazuje dopravní závady. Směrové vedení silnice je špatné, v průtahu obci je 
několik. dopravních závad. Jednak je to směrový oblouk na samém vjezdu do obce ve směru od Brna, 
dále pak další směrový oblouk. na křižovatce s místními komunikacemi. Tato křižovatka je velkou dopravní 
závadou. Z důvodu určitého zlepšeni je silnice v oblasti této křižovatky směrově rozdělena. I přesto je 
křižovatka nepřehledná. Je navrženo přeřešení centrální části obce s křižovatkou silnic v rámci plochy 
přestavby - plochy veřejné infrastruktury. 

Trasa navrhovaného obchvatu byla prověřena řešením Územní studie silnice II/380 Sokolnice - Čejč, 
pořízená Krajským úřadem Jihomoravského kraje  (11/2012). Studie byla řešena ve variantách, v závěru 
byla upřednostněna varianta A. Vzhledem k blíže neuvedenému časovému horizontu realizace akce je 
závěr této studie do ÚP Moutnice zapracován  vymezení koridoru územní rezervy, korespondujícího s 
řešením varianty A a B uvedené studie. Konkrétní řešení obchvatu je nutno zpracovat následným 
projektem. koridor územní rezervy je vymezen tak, že koresponduje s návazným územím (k.ú. Těšany). 

Tranzitní doprava s vysokým podílem nákladních vozidel tvoří většinu přenášené dopravní zátěže na silnici 
II/308, dle sčítání dopravy (ŘSD 2010) projede obcí cca 4500 vozidel/24 hodin.  

Na silnicích silnice III/41611 a III/41612 v zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo, silnice mají 
pouze místní význam. Lze důvodně předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnoty 600 - 800 vozidel za 24 
hodin průměrného dne v roce. 

Železniční doprava 

V území se nenachází. 

Cyklistická doprava 

Obcí prochází registrované cyklotrasy č. 5064 Brněnská, 5065. Územní plán nevymezuje nové cyklotrasy. 
Další místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevněných nebo částečně zpevněných cestách s minimální 
intenzitou automobilové dopravy. 

Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

Řešené území je zásobováno pitnou vodou z jižní větve Vírského oblastního vodovodu (VOV- 5.2.1.3) od 
roku 2000. Skupinový vodovod Rajhrad tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro města a obce 
Rajhrad, Moutnice, Nesvačilka, Těšany, Rajhradice, Popovice, Otmarov, Žatčany, Moutnice a Měnín. 
Zdrojem skupinového vodovodu Rajhrad je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to do 
vodojemu Rajhrad I. Řídící vodojem je Rajhrad (2x450 m3-280,0 m n. m.) a přívodní řad je DN 150 s 
pokračováním do Těšan. 

Stávající zdroje (studny) jsou nekvalitní s kolísavou vydatností, lze je využívat jen jako užitkovou vodu.  
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Orientační spotřeba je pro stávajících cca 1140 obyvatel průměrně Qp = 110 m3/den (1,3 l/s). Teoretické 
navýšení při využití všech rezervních ploch bude až Qp = 105 x 100 l/os/den = 10,5 m3/den (0,12 l/s), Qm = 
17,3 m3/den (0,2 l/s) a nemá vliv na dimenzi stávajících rozvodů, zdroje a vodojem. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Obec je odkanalizována oddílnou kanalizací na místní ČOV. V obci je nová jednotná kanalizace. Dimenze 
řadů jsou DN 300-600 a nahrazují většinou původní, většinou mělkou, dešťovou kanalizaci. Kapacita 
trubních řadů a ČOV je dostatečná i pro rozvojové plochy, pokud bude dodržena vyhláška č.501/2006 Sb. 
§20,21 v pozdějším znění regulující odtoky srážkových vod z území. Zastavěná část obce leží v PHO II 
zdroje minerálních vod Šaratice, výpusť vyčištěných vod z ČOV do Moutnického potoka je již mimo. 

Zásobování elektrickou energií 

Z hlediska přenosových možností i mechanického stavu, stávající síť NN plně odpovídá současnému 
standardu a vyhovuje i do výše svých přenosových schopností vzhledem ke stávajícímu odběru elektrické 
energie a umožní tak podchytit vyšší nárok na distribuci elektrické energie z důvodu plánovaného rozvoje 
obce. 

Způsob zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční soustavy tvořené vrchním vedením VN 35 
kV, stávajícími trafostanicemi a rozvodnou sítí NN se v ÚP Moutnice nemění.  

Zásobování obce plynem 

V současné době je v obci Moutnice provedena plynofikace STL plynovodem, navazujícím přes regulační 
stanici na VTL plynovod v jižní části katastru.  

Jižní částí katastru prochází ropovod DN 500 a je zde umístěno i jeho SKAO (stanice katodové ochrany) 
včetně DOK a el. připojení. Bezpečnostní pásmo ovlivňuje část stávající zástavby. 

Nakládání s tuhým domovním odpadem 

Stávající způsob zneškodňování tuhého domovního odpadu, který je zajišťován pravidelným svozem 
specializovanou společností bude i nadále zachován.  

3.10 Obyvatelstvo 
Moutnice1 

Počet obyvatel   1 146 

Přirozený přírůstek  3 

Saldo migrace 5 

Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)  14,5 

Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 15,4 

Míra registrované nezaměstnanosti (%)   8,5 

Počet dokončených bytů  2 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1298, přičemž obec tvoří původně samostatné vesnice 
Moutnice a Rozařín, k jejichž spojení došlo v roce 1951. Obec má poměrně příznivou demografickou 
strukturu, převažující podíl mladých a ekonomicky aktivních obyvatel, v rámci stávající ekonomické situace 
a vzhledem k tomu, že se jedná o venkovský region celkem nízkou nezaměstnanost. Obec má pozitivní 
přirozený přírůstek i saldo migrace, počet obyvatel v posledních letech stále mírně roste. Vzhledem 
k vysoké úrodnosti půd moutnického katastru patřilo vždy mezi základní zdroje obživy zemědělství. 

 

                                                      
1 údaje k 31. 12. 2011 
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3.11 Pravděpodobný vývoj životního prostředí v území bez provedení koncepce 
Trendy vývoje krajiny bez provedení koncepce jsou následující: 
• Narůstající automobilová doprava sebou ponese zvyšující se zátěž obyvatel Moutnic v souvislosti 

s tranzitním průjezdem zejména nákladní dopravy centrem obce a s tím spojené externality – 
narůstající hluková zátěž, znečištění ovzduší, nehodovost atd. Navrhovaný obchvat Moutnic odvede 
převážnou část tranzitní automobilové dopravy mimo zastavěné území obce. 

• Narůstající automobilová doprava přináší znamená rovněž snížení pohody bydlení v obci spojené 
s pocitem ohrožení, strachem o děti a faktickým rozdělením obce na dvě části. To se odrazí ve 
snižující se atraktivitě sídla pro trvale žijící obyvatele a následnou depopulací.  

• Rezignace na snahu o zkvalitnění života obyvatel ve smyslu trvale udržitelného rozvoje, omezení 
možností zaměstnanosti přímo v obci a jejím nejbližším okolí, úpadek společenských a kulturních 
aktivit by vedly k částečné depopulaci a tím i ke zrychlení procesu pustnutí krajiny a k celkové 
degradaci území. 

• V současnosti je nejproblematičtější a naprosto převládající krajinnou zónou  v zájmovém území 
zorněná a intenzivně využívaná zemědělská půda v rozsáhlých scelených honech. To sebou nese 
nebezpečí zvýšené eroze půdy, vzhledem ke sklonitosti terénu zejména větrné ale i vodní eroze. Bude 
docházet k intenzivnímu smyvu svrchní vrstvy. V důsledku erozních procesů budou vodoteče, 
zavlažovací a odvodňovací kanály  a vodní plochy zanášeny splachy z polí. Nadále se bude snižovat 
přirozená úrodnost ZPF, a zvyšovat riziko záplav. Tento stav je třeba řešit protierozními opatřeními, 
zejména výsadbou větrolamů a doprovodné zeleně podél polních cest. 

Charakteristiky vývoje v katastru Moutnic a v širším území  

• Potvrzuje se růst obcí v suburbánním území města současně s poklesem počtu obyvatel ve městě 
Brně. 

• V obcích řešeného území převažují především rezidenční funkce a zemědělská výroba. 

• Významný rozvoj funkcí výroby skladování se bude i v dalším období soustředit podél koridorů 
dálnice a silničních tahů celostátního významu. 

• Obecně převažují vztahy obcí k městu Brnu a místním subcentrům, s významným soustředěním  
pracovních příležitostí, ale i obchodu a služeb.  

Z charakteristik lze odvodit následující tendence vývoje  

• Posilování rezidenčních funkcí venkovských sídel v suburbánní zóně – zvýšení počtu obyvatel 
a přesun některých služeb, a v menší míře posílení výroby. 

• Naroste intenzita vztahů k jádru brněnské aglomerace, zejména do oblastí soustředěných 
pracovních aktivit, předevšín terciární sféry. 

• Posílí se zájem o využívání krajiny pro rekreaci zejména v lesním a lesopolním typu krajiny 
Ždánického lesa a v zemědělské krajině vinařských oblastí jižní Moravy.  

• Budou stabilizovány koridory nadřazených systémů technické infrastruktury.   

Problémové okruhy, střety a rizika 

• Širší okolít zájmového území je významně exponováno existencí nadřazených systémů dopravní 
a technické infrastruktury, přičemž kapacita dopravních systémů musí být nezbytně doplněna 
ve IV multimodálním koridoru – Berlín - Praha – Brno - Vídeň – Budapešť - Istanbul 
(vysokorychlostní trať, rozšíření D1, posílení tangenciálních vztahů východ - jih). Záměry 
související s řešením této problematiky vyvolají řadu střetů při vložení odpovídajících tras do 
území. 

• b) Současný vývoj v jádru aglomerace a suburbánní zóně má negativní vliv na kvalitu prostředí 
vlastního území vyvolaný zvýšenou intenzitou vztahů bydlišti a pracovišti, které se realizují po 
tazích silnic krajského, oblastního či místního významu, které však v současnosti procházejí 
zastavěným územím obcí. 
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Celkově byl územní plán koncipován tak, aby maximálně využil pozitivních daností (relativně atraktivní 
poloha v z hlediska dostupnosti zdrojů). Návrh klade důraz na maximální kompaktnost navrhovaných 
ploch. Tím se snaží předcházet konfliktním situacím, jež by mohly nastat zejména ve vztahu k organizaci 
zemědělského půdnímu fondu.  
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4 CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY 
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŽENY 

Podrobná analýza stavu životního prostředí je uvedena v kapitole 3. Charakteristika problémů a jevů 
životního prostředí v řešeném území se zvláštním významem vzhledem k předkládané koncepci je 
uvedena v následující kapitole 5. Níže uvádíme charakteristiky životního prostředí a veřejného zdraví 
v rámci funkčního využití a krajinných hodnot urbanizovaného a neurbanizovaného území. Významné 
hodnoty území souvisí s estetickými kvalitami území, které je možno posuzovat ze dvou hledisek - z 
pohledu území se zvlášť vysokou estetickou hodnotou, tedy se zvlášť dochovaným krajinným rázem a z 
pohledu urbanizovaného území sídel, kde souvisí s významnými kompozičními hodnotami. 

4.1 Urbanizované území 
Urbanizované území tvoří zastavěné území a plochy zastavitelné. Většina sídel v širším území byla 
založena v nižších polohách nebo na úpatí hřbetů, ale vždy jsou citlivě usazena v krajině, zástavba 
nedosahuje na horizont, rozšiřuje se do nižších poloh. Významnou roli sehrávají v území dominanty, které 
jsou zároveň orientačními body v krajině – kostely. 

První písemná zmínka o obci Moutnice pochází až z roku 1298. Podle historiků je však osídlení v této 
lokalitě mnohem starší. Rovněž gotické presbyterium farního kostela sv. Jiljí pochází ze 13. století. Severní 
část obce zvaná Rozařín vznikla parcelací vrchnostenského dvora v roce 1784. V roce 1951 došlo ke 
sloučení obou obcí pod společné označení Moutnice. V obci je obydleno celkem 310 domů a v nich žije 
1120 obyvatel. V Moutnicích se nachází několik historických selských stavení a rozařínská zvonice. 

Až do druhé poloviny 19. století byly do Moutnic přifařeny nejen Rozařín, Jalovisko a Nesvačilka, jak je 
tomu dodnes, ale také v té době dvakrát větší Těšany. V letech 1872–77 působil na zdejší faře spisovatel 
P. Václav Kosmák. 

Kromě kostela patří mezi historické budovy některá selská stavení, rozařínská zvonice (kaplička) z roku 
1905, škola, která dostala svoji dnešní podobu v roce 1908 a orlovna postavená v roce 1946. Na orlovně 
jsou pamětní desky šesti příslušníků zahraničního protifašistického odboje. 

Původní jádro obce, je silničního typu po obou stranách silnice II/ 380 s návsí trojúhelníkového tvaru. Obec 
se rozvíjela především podél výše zmíněné komunikace, souběžná ulicová zástavba vyrostla v kolmém 
směru podél silnice na Blučinu a Moutnického potoka.  

Zástavba intravilánu moutnické části se rozkládá předně kolem historické ulicové návsi je tvořena 
převážně přízemními budovami statků s prostornými dvory a zahradami ukončenými stodolami podél 
humen. Prodlouženi této návsi má již charakter ulice s rodinnými domy na užších parcelách jen se dvorky 
nebo bez nich - v případě soudobých rodinných domů volně stojících, převážně dvoupodlažních. Typická 
zástavba domkářská se vyvinula "V chaloupkách". 

Poměrně velkorysá barokní koncepce je stále patrná v ulicové návsi Rozařína se statky a dvory - bez 
stodol, která se menšími domky napojuje u potoka na Moutnice. Souběžně s ulicovou zástavbou Rozařína 
byla ve 20. století postavena ulice řadových domků a dvojdomků převážně dvoupodlažních při cestě na 
Nesvačilku. 

Obec jako základní sídelní jednotka plní v současnosti především funkci obytnou, kterou doplňuje funkce 
výrobní, spíše ojediněle i funkce rekreační. Nezastavěné území je převážně využíváno zemědělsky. 
Vzhledem k blízkosti metropole Brno lze očekávat intenzivní vývoj bydlení a v návaznosti na páteřní 
komunikační síť JMK i celé republiky se zároveň zvyšuje tlak na intenzivní rozvoj výrobních areálů lehkého 
průmyslu, obchodní a skladovací komplexy. 

Postupný nárůst dopravy v jižní části města Brna a přilehlém území vyvolává potřebu řešit tyto přepravní 
vztahy prostřednictvím nadřazených komunikací, tj. dálnic D1, D2 a rychlostní silnice R52. Převaha 
přepravních vztahů na krátké vzdálenosti však vyžaduje rovněž vybudování kvalitních navazujících 
komunikací k těmto páteřním tahům vedených v obchvatech stávajících sídel tak, aby narůstající doprava 
nezhoršovala životní prostředí obyvatel měst a obcí na těchto trasách. 

Vybudování obchvatu Moutnic na silnici II/380 je dáno potřebou převedení tranzitní dopravy ze stávající 
komunikace, vedené v nevyhovujících směrových, výškových i šířkových parametrech středem obce s 
několika dopravními závadami. Vybudováním této komunikace se podstatně zlepší životní prostředí v obci 
a zároveň nová komunikace umožní další rozvoj území. 
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4.2 Zóny neurbanizované 
Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění. Charakter 
krajiny se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny, tedy 
základních přírodních vlastností dané krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až 
vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich.  Krajinný ráz je utvářen 
souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor 
pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny. Různé kombinace 
typických znaků vytvářejí různé typy krajinného rázu. 

Nadřazené krajinářské celky a typy krajinného rázu v zájmovém území 

Krajinná oblast regionálního významu se shodným krajinným typem „G17.2.1 - polní, pravěké sídelní 
krajiny pannonica Slavkovska a Vyškovska“ zasahuje do území obcí:  Sokolnice, Újezd u Brna, 
Telnice, Žatčany, Měnín, Nesvačilka, Moutnice, Těšany. 

Základní cílová charakteristika 

Jedná se o mezotyp, který je nejrozšířenějším v JMK (46,69% území). Je soustředěn především v téměř 
celém okrese Břeclav a z poloviny i v okrese Znojmo, Hodonín a Vyškov. Představuje nejúrodnější 
zemědělské oblasti celé ČR. Pro tento typ oblasti je typické mírně znečištěné ovzduší, areály vinných 
sklepů s typickou architekturou, nejúrodnější zemědělské půdy v rámci celé ČR, mimořádné klimatické 
podmínky pro pěstování teplomilných kultur včetně vinné révy a chov ryb, pomístní přítomnost 
geotermálních a minerálních pramenů, rozvinuté a úspěšné zemědělské podniky, relativně vysoký 
technický i prostorový standart vesnického bydlení, nízká možnost povodní a sesuvů půdy. 

Požadavky na uspořádání a využití území, úkoly pro územní plánování 

a. Vytvářet územní podmínky pro podporu a rozvoj zemědělské výroby založené na intenzivní 
a ekologicky šetrné rostlinné výrobě se zaměřením na obilniny, kukuřici a ostatní teplomilné plodiny. 

b. Vytvářet územní podmínky pro dochování rázovitosti krajiny s kulturními tradicemi a charakteristickou 
strukturou osídlení. 

c. Vytvářet územní podmínky pro zachování a doplnění nelesní rozptýlené zeleně v intenzivně 
obhospodařované zemědělské krajině. 

V řešeném území se nachází následující oblast krajinného rázu: 

Slavkovsko 

Řešené území se nachází na západním okraji této oblasti krajinného rázu tvořené pahorkatinou. Oblast je 
z části v zázemí Brna a z části již jako samostatný region. V podstatě se jedná několik pahorkatin. 
Slavkovsko je dlouhodobě zemědělský kraj s téměř úplně bezlesou krajinou. 

Severní hranici tvoří dálnice D1. Na Slavkovsku se vyskytují vinice pouze na nejvhodněji orientovaných  
lokalitách. Jižní hranice s Kyjovskem je vyznačena zvýšeným výskytem vinic. Hranice se Žďánickem 
začíná v blízkosti lesní krajiny v úbočích svahů. Sokolnice a Telnice vytvářejí hranici s Rajhradskem, kde 
se údolí Litavy otevírá do široké nivy. Slavkovsko je typické spíše drobnými toky s úzkými nivami.  

Geologicky je oblast tvořena čtvrtohorními sedimenty spraší nebo slepenci. Jižní část s přechodem 
ke Žďánicku potom flyšem. Osu oblasti tvoří málo výrazná říčka Litava, okolo které se z jihu a severu 
postupně nevýrazně svažují pahorkatiny. Prolíná se několik bioregionů. Na západě a na jihu v částech 
Žďánicko-Litenčický. Z části zde ještě má vliv i Brněnský bioregion. 

Největší část, v nivě Litavy, zastupuje Hustopečský bioregion. Biota je v něm již panonská a silně 
ovlivněná Karpaty. Krajina je pestrá, biochor je větší množství, právě díky tomu, že se prolíná více vlivů 
několika bioregionů. (Culek, 1996) Přesto kvůli dlouhodobému intenzivnímu využívání se tyto původně 
velké rozdíly do značné míry setřely a převládá tak zemědělský ráz krajiny. Více než polovina oblasti je 
tvořena černozeměmi, vyskytují se i jílovité pelozemě. Klima je teplé ve druhém vegetačním stupni, v nivě 
Litavy i v prvním. Okraje oblasti u Litenčické pahorkatiny přecházejí do třetího stupně. Po geomorfologické, 
stejně jako biogeografické stránce se zde prolíná několik celků. 

Přírodní parky nejsou vyhlášeny. Z části zasahuje polně-lesní Žďánický les.  
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Krajina byla osídlena již ve starověku. Obce jsou u Litavy hlavně lánové, na pahorkatinách potom návesní. 
Osídlení je husté. Časté jsou sady. Centrem oblasti je Slavkov u Brna.  

Památek duchovní kultury je velké množství, jsou to hlavně kostely z nejrůznějších dob. Gotický kostel je 
v Žatčanech, barokní v Nové Hvězdici a v Letonicích, klasicistní ve Slavkově, Bučovicích a v Bohdalicích, 
historizující ve Vážanech a v Telnicí. V Křenovicích je i klášterní kostel. V oblasti byla významná židovská 
komunita ve Slavkově a v Bučovicích (a v Rousínově). Oblastí prochází silnice I. třídy číslo 50 
do Uherského Hradiště a 54 do Kyjova s dopravním vytížením 16 tisíc a 6 tisíc aut denně. 

Městská památková zóna je vyhlášena ve Slavkově u Brna. Západní polovina oblasti je poznamenána 
ještě historickou událostí – Bitvou u Slavkova z roku 1805. Armáda Francouzského císařství v čele 
s císařem Napoleonem Bonapartem zde drtivě porazila vojsko spojenců (tzv. III. koalice), jimiž byly Rusko 
v čele s carem Alexandrem I. a M. I. Kutuzovem a Rakousko pod vrchním velením císaře Františka I. Je to 
jedna z nejznámějších bitev, které proběhly na území Moravy. 

Typický je reliéf pahorkatiny nevýrazně se svažující k Litavě západním směrem, minimální podíl luk a lesů, 
převaha orné půdy ve velkých scelených honech, technicky upravená koryta Litavy a jejích přítoků 
postrádají doprovodné břehové porosty.  

V jižní části oblasti chráněné stepní stráně a výskyt teplomilné vegetace, početná jsou stromořadí a aleje 
a solitérní stromy. Osídlení koncentrované k Litavě, plynulý přechod obcí do krajiny přes sady. 
Dominantami obcí jsou četné kostely.  

Místo krajinného rázu – Moutnice 

Vlastní obec i její bezprostřední okolí postrádá díky rovinatému reliéfu výraznou pohledovou dominantu. 
Kostel sv. Jiljí je sice esteticky velice hodnotný v měřítku obce a okolní krajiny však pohledově poněkud 
zaniká díky nedostatku pohledových os  a vyvýšených míst z nichž by byl viditelný. Na sídlo navazující 
krajinná struktura má velmi poznamenaný krajinný ráz díky intenzifikaci zemědělské výroby v 50. letech, 
vysokému podílu zornění na rozsáhlých scelených honech, nedostatku mimolesní zeleně a na ně 
navazující ostré hrany drobných lesních celků s chybějícím ekotonem. V otevřené zemědělské krajině 
severní terasy Orlice zcela chybí doprovodné porosty s náznaky původní plužiny. Liniové porosty jsou 
přítomny prakticky pouze podél Moutnického potoka Vodní toky a odvodňovací kanály postrádají přírodní 
charakter.  
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5 SOUČASNÉ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU 
VÝZNAMNÉ PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM 
SE ZVLÁŠTNÍM VÝZNAMEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

5.1  Ochrana přírody a krajiny a NATURA 2000 
Územní plán nenavrhuje změny funkčního využití ploch v oblastech, které jsou součástí chráněných lokalit 
soustavy NATURA 2000. Dle stanoviska krajského úřadu Jihomoravského kraje k návrhu zadání 
územního plánu Moutnice byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality resp. ptačí oblasti 
soustavy Natura 2000. 

Územním plánem nejsou navrhovány změny v územích pod zvláštní ochranou dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ani v územích podléhajících ochraně obecné.  

5.2 Hydrologické poměry 
Kvalita vod 

Kvalita povrchových toků s výjimkou Litavy je vlivem zemědělské činnosti a lokálního komunálního 
znečištění spolu s odpřírodněným charakterem koryt toků většinou řazena do třídy III. a IV. tj. silně a velmi 
silně znečištěné toky. Příčinu můžeme hledat ve struktuře využívaného území. Kvalitu vody ovlivňuje 
množství nerozpuštěných látek, jejichž zdrojem jsou splachy během dešťů v erozí ovlivněné zemědělské 
oblasti, kam spadá větší část povodí. Nevyhovující je také biologické znečištění, významný je obsah 
přítomných koliformních bakterií a enterokoků. Celkově patří dolní část Litavy k nejvíce znečištěným tokům 
v celém povodí Moravy a jakost její vody v kategorii od jedné do pěti byla zařazena do V. třídy. Stanovené 
limity byly překročeny u amoniakálního dusíku nebo u fosforu, u kterého byly ze všech měřených profilů v 
České republice naměřeny nejvyšší hodnoty právě na Litavě.  V případě těžkých kovů je problémový 
především dolní úsek Litavy. Mezi největší rizika patří výskyt rtuti, u které konkrétní zdroje znečištění 
nejsou ve většině případů dopátrány. Výskyt rtuti může být ovlivněn i atmosférickými spady. Dalším 
těžkým kovem obsaženým v rozborech je olovo (V. třída).  Škodlivou organickou látkou na seznamu je 
insekticid lindan. Naopak v případě znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky se jedná pouze o 
mírné znečištění. 

Hlavním zdrojem dusíku v povodí Litavy je především zemědělská činnost. Naopak obsah fosforu v toku je 
způsoben především obcemi podél toku. Jedná se o fosfor z fekálií a pracích prostředků, které nejsou 
místní ČOV schopny efektivně odstranit ze splaškových vod. Problémy s dusíkem by bylo možné řešit 
zásahy do krajiny, jak navrhuje vyhláška ministerstva. Obecně se dá ovšem říct, že úroveň znečištění se 
od počátku 90. let, co se týče koncentrace dusíku, podstatně snížila oproti předcházející době. Na druhou 
stranu není v dohledné době možné očekávat, že by došlo k dalšímu snížení těchto vstupů do zemědělské 
činnosti. 

5.3 Ovzduší 
Zájmové území spadá pod působnost stavebního úřadu Sokolnice. 

Území v působnosti stavebního úřadu Sokolnice patří dle sdělení MŽP č. 4, uveřejněném ve věstníku MŽP  
z dubna 2012, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro toto zařazení je 
skutečnost, že na 95,4 % území pod správou stavebního úřadu Sokolnice došlo v roce 2010 maximálních 
24hodinových imisních limitů pro tuhé látky frakce PM10. Zároveň došlo ve sledovaném roce k překročen 
cílového imisního limitu pro B(a)P.  

Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší na území obce 
provoz motorových vozidel na hlavních komunikacích. Emitovanými škodlivinami jsou obvyklé plynné 
škodliviny (NOx, CO, benzen, benzo(a)pyren, atd.) a prach. Provoz na přilehlých komunikacích, a tedy i 
produkci škodlivin z těchto silnic vyšších tříd, prakticky nelze ze strany obce ovlivnit. Z hlediska dalšího 
vývoje je třeba věnovat pozornost především snižování prašnosti (např. pravidelným čištěním komunikací, 
zajištěním další výsadby izolační zeleně a její následné údržby, apod.). Klíčové pro imisní situaci 
především PM10 je rovněž vysoké zornění území a s tím spojená prašnost v době zemědělských kampaní.  

Pozitivním vlivem územního plánu na kvalitu ovzduší v obci bude zejména případná realizace obchvatu 
obce, který významně přispěje k odvedení většiny dopravní zátěže mimo zastavěné území obce.  
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5.4 ZPF 
Základním informačním zdrojem pro stanovení půdních a zemědělsko-produkčních podmínek jsou údaje z 
katastru nemovitostí, kde jsou jednotlivým pozemkům přiřazeny číselné kódy bonitovaných půdně 
ekologických jednotky (dále BPEJ). Jednotlivé BPEJ jsou označeny pětimístným číselným kódem (např. 
5.47.10.), který vyjadřuje první číslicí klimatický region, další dvě hlavní půdní jednotku a poslední dvojice 
různou číselnou kombinaci sklonitosti, expozice, hloubky a skeletovitosti půdy1. Základní půdní vlastnosti - 
půdní typ, subtyp, druh a varietu - vyjadřuje hlavní půdní jednotka. V území dotčeném vedením koridorů se 
vyskytují následující hlavní půdní jednotky: 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů 
je významné dominantní plošné zastoupení půd s BPEJ s nejvyšším stupněm ochrany v území Je nutné 
konstatovat, že v řešeném území se ve značné míře vyskytují jedny z nejkvalitnějších půd v rámci ČR. I. 
stupeň ochrany znamená, že se jedná o nejcennější půdy, které je možno odnímat pouze výjimečně, a to 
převážně pro záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. Do II. třídy ochrany ZPF patří půdy vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné a 
s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

Velkoplošně obhospodařované zemědělské pozemky v dotčeném území jsou postiženy vodní i větrnou 
erozí. Konstatovat lze rovněž degradaci půd vlivem nadměrného používání agrochemikálií v minulosti. 

Nový územní plán navrhuje odnětí půdního fondu pouze v míře odpovídající předpokládanému reálnému 
rozvoji.  

Nový územní plán nevyhnutelně vyvolá trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu, neboť je 
plánována výstavba rodinných domků, vymezení ploch občanské vybavenosti, plochy výroby a dopravních 
koridorů. 

Půdotvornými substráty jsou v dotčeném území převážně spraše a nivní uloženiny (štěrkopísky) na nichž 
se vyvinuly černozemně a nivní půdy. 

5.5 Krajinný ráz 
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před 
znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. 
Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi 
krajiny. 

Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou místa. Ráz určitého krajinného 
segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními (zejména morfologií terénu, vodními toky a 
plochami a charakterem vegetačního krytu), tak i kulturními (formou a strukturou zástavby, jednotlivými 
stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem místa) a historickými (přítomností prvků a vazeb 
dokladující historický vývoj krajiny, jeho kontinuitu).  

Hodnocené území je z hlediska krajinně typologického součástí pravěkých krajin Panonika a okrajově i 
krajiny vrcholně středověké kolonizace Hercynika a náleží ke krajinnému typu 3Z2, využití zemědělská 
krajina. Krajinný reliéf je pahorkatinný, k severu mírně zvlněný. 

Střední část řešeného území tvoří zástavba s různou funkční náplní. Dominantou je areál kostela sv. Jiljí 
se hřbitovem, budova orlovny v centru obce a kaplička v místní části Rozařín na severu obce.  

Zpracovaný návrh územního plánu respektuje prostorové uspořádání území, které vzniklo historickým 
vývojem. V návrhu využití území jsou respektována měřítka krajiny i jednotlivých staveb. Návrh nesnižuje 
estetickou hodnotu krajiny jako celku. Zachovává působení dominant v krajině a snižuje negativní 
působení nových staveb ochranou stávající a návrhy nové veřejné nebo ochranné a izolační zeleně. 

V rámci širších měřítek v krajině, především pro uchování krajinného rázu a krajinných horizontů, nejsou 
navrženy izolované individuální stavby ve volné krajině a nejsou navrhovány novodobé technické 
dominanty krajiny. Návrh ÚP respektuje krajinu i architektonické a prostorové uspořádání sídel.  

                                                      
1 BPEJ kvalitativně vyhodnocují pouze pozemky zemědělské půdy, nikoliv např. lesní pozemky 
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5.6 Hluk 
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienické limity včetně limitů pro 
chráněné venkovní prostory stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). Chráněným 
venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou využívány k rekreaci, sportu, léčení 
a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným 
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro 
školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Rekreace 
zahrnuje i využívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího 
s vlastnictvím, nájmem resp. podnájmem bytového či rodinného domu nebo bytu v nich.  

V chráněných vnitřních prostorech staveb by mělo být dosaženo max. intenzity hluku 40 dB ve dne, 
resp. 30 dB v noci. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb jsou (v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací) následující: 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenergetického  impulsního hluku,  se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se 
rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle  přílohy č. 3 
k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, a hluku s výrazně 
informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB. 

Tab. 4. Pravidla použití korekce pro chráněný venkovní prostor 

Korekce dB 
Způsob využití území 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se 
použije korekce -5 dB. 
1)Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních 
stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto 
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném 
pásmu dráhy. 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) 
a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření 
vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti 
v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v 
chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu 
nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo 
víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

Tab. 5. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 

Posuzovaná doba [hod] Korekce [dB] 
od   6:00 do   7:00 +10 
od   7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do   6:00 +5 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chráněném venkovním prostoru a chráněném 
venkovním prostoru staveb jsou (v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací) následující: 

Pro hluk z provozoven: 
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LAeq,8h =  50 dB v denní době (pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin v období mezi 
6:00 až 22:00 hodinou); 

LAeq,1h =  40 dB v noční době (pro nejhlučnější 1 hodinu v období mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

Pro hluk z dopravy (použije se pro hluk z provozu na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách): 

LAeq,16h =  55 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou); 

LAeq,8h  =  45 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

LAeq,8h  = 50 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou), z provozu na 
železnici. 

Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích: 

LAeq,16h =  60 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou); 

LAeq,8h  =  50 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

Pro starou hlukovou zátěž1 z dopravy na pozemních komunikacích: 

LAeq,16h =  70 dB v denní době (pro celé období, tj. 16 hodin, mezi 6:00 až 22:00 hodinou); 

LAeq,8h  =  60 dB v noční době (pro celé období, tj. 8 hodin, mezi 22:00 až 6:00 hodinou). 

Pro hluk ze stavební činnosti: 

LAeq,14h =  65 dB pro období od 7:00 do 21:00 hodin; 

LAeq,1h  =  60 dB pro období od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 hodin. 

Jedním z negativních důsledků rostoucí životní úrovně i změny životního stylu je zvyšování podílu hluku na 
zhoršování životního prostředí obyvatelstva. Zvyšování hladiny hluku ve venkovním prostoru má neustále 
rostoucí tendenci především vlivem nárůstu automobilové dopravy. 

Stávající hluková situace v hodnoceném území je dána zejména hlukem z dopravního provozu na okolních 
komunikacích a železniční trati, který se v otevřené rovinaté krajině nese do poměrně velkých vzdáleností. 
Významné stacionární zdroje hluku, které by převažovaly nad hlukem z dopravního provozu, se v území 
nevyskytují. 

Hluková situace - stávající stav 

V obci se nevyskytuje žádný stacionární významnější zdroj hluku. 

Stávající situace v hodnoceném území je dána především provozem na hlavní komunikační síti, tzn. na 
II/308 Sokolnice – Čejč, která je vedena středem zastavěného území. Většinu přenášené dopravní zátěže 
tvoří tranzitní doprava. Dle sčítání dopravy projede po silnici II/380  cca  4500 vozidel/24 hodin  z toho 780 
těžké nákladní dopravy . Nejvíce zatížené je území v bezprostředním okolí komunikací.  

Hlučnost tohoto zdroje bude snížena díky plánovanému silničnímu obchvatu na severovýchodě obce. 
Způsob eliminace hlukového zatížení obchvatu na zástavbu, zejména obytnou, je nutno řešit v rámci 
přípravy projektu této dopravní stavby. 

Dle hlukové studie zpracované pro účely Územní studie Silnice II/308 Sokolnice – Čejč (AMEC, UAD 
Studio 2012) lze konstatovat, že za stávajícího stavu se hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
pohybují v nezastavěných oblastech v době denní okolo 60 dB. V zastavěných oblastech obcí se hodnoty 
pro dobu noční podél komunikace II/380 pohybují okolo 65 dB. V době noční se hodnota ekvivalentní 
hladiny hluku v nezastavěných oblastech pohybuje okolo 55 dB a v obcích podél komunikace II/380 je tato 
hodnota okolo 60dB.  

Lze předpokládat, že mimo obce je plněn hygienický limit pro hluk z hlavních pozemních komunikací a 
v obcích je plněn limit s korekcí na starou hlukovou zátěž.  

V roce 2030 dojde vlivem přirozeného nárůstu intenzit dopravy na posuzované komunikaci II/380 
k předpokládaným nárůstům ekvivalentní hladiny akustického tlaku v rozmezí od 2-4 dB.  

                                                      
1 tj. pro stav hlučnosti, který vznikl v území "historicky" (do 31. prosince 2000). 
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V intravilánu obcí, ze kterých bude díky obchvatu doprava odkloněna dojde naopak k velmi výraznému 
snížení ekvivalentní hladiny hluku.  

Co se týká vybudování obchvatu, tak limitní hodnota pro dobu denní pro hluk z hlavních pozemních 
komunikací bude v místě obchvatu plněna ve vzdálenosti cca 20m od osy nejbližšího jízdního pruhu 
komunikace.  

Limitní hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro dobu noční pro hluk z hlavních pozemních 
komunikací v místě vybudovaného obchvatu bude plněna ve vzdálenosti cca 35m od osy nejbližšího 
jízdního pruhu komunikace. Vzdálenost nejbližší obytné zástavby obce Moutnice od trasy plánovaného 
obchvatu je cca 250m. 

5.7 Veřejné zdraví 
Hlavní škodlivý vliv v území má automobilová doprava, z hlediska zdravotních rizik působí hluk z provozu 
motorových vozidel a znečišťování ovzduší jako důsledek emisí výfukových plynů.  

K hlavním škodlivinám, emitovaným automobilovým provozem do vnějšího ovzduší patří: 
• oxid uhelnatý (CO) 
• oxidy dusíku (NOX) - směs oxidu dusičitého (NO2) a oxidu dusnatého (NO) 
• oxid dusičitý (NO2) 
• prach (PM10) 
• benzen (C6H6), představitel cyklických uhlovodíků s karcinogenními účinky 

Mechanizmus negativních účinků uvedených škodlivin na lidské zdraví je velmi složitý. Provoz na 
komunikacích v řešených katastrech nebude významně ovlivněn. Realizací územního plánu dojde 
k odvedení tranzitní dopravy mimo rezidenční území obce.  

Řešené území je situováno v rovinném terénu. Blízké okolí je intenzivně zemědělsky obhospodařováno. K 
rekreačním účelům slouží v obci občanům hřiště, místní pohostinství, dále vede obcí naučná stezka, a 
cyklotrasy.  

Do území nebudou umisťovány žádné významné zdroje emisí znečišťujících látek ani hluku. Územní plán 
řeší především rozvoj ploch pro venkovské bydlení, které by mělo pokrýt poptávku obyvatel. Pozitivní vliv 
na veřejné zdraví obyvatel bude mít rozsáhlá výsadba veřejné zeleně a izolačních pásů zeleně. Tato 
izolační zeleň hraje významnou roli při eliminaci prašnosti v řešeném území, a to snížením šíření 
sekundární prašnosti jak ze značně zatížené komunikace II/380, tak z intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaných pozemků. 

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je z hlediska ochrany zdraví a pohody obyvatelstva vyloučeno i 
nepříznivé ovlivnění obyvatel, za předpokladu důsledného uplatňování regulativů pro využití jednotlivých 
návrhových ploch, tak jak je územní plán navrhuje. Jedná se především o regulativy týkající se umisťování 
obytných objektů v plochách, jež mohou být potenciálně zatíženy hlukem ze stávající trasy silnice II/380. 
Samotná přeložka silnice přispěje pozitivně k vymístění tranzitní dopravy z obydleného území a tím i 
snížení hlukové zátěže i emise prachu resp. NOx.  
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6 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ (VČETNĚ 
SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 
STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH, 
POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ - METODA HODNOCENÍ A JEJÍ OMEZENÍ.  

Pro samotné hodnocení byly sestaveny hodnotící tabulky, které představují matici jednotlivých 
referenčních cílů ochrany ŽP versus dílčí navrhované plochy resp. podmínky využití ploch (regulativů).  
Jednotlivé plochy či podmínky využití tedy byly konfrontovány s vybranými referenčními cíli a na základě 
expertního úsudku zpracovatelského týmu jim byly přiřazeny hodnoty. Následně byly hlavní charakteristiky 
vlivu plochy na ŽP jako celek okomentovány v pravém sloupci hodnotící tabulky a to zejména při 
identifikovaném negativním vlivu. 

Tab. 6. Sada referenčních cílů ochrany ŽP 

Složka ŽP Referenční cíl ochrany ŽP a veřejného zdraví 

1. ovzduší, klima 1.1 snižovat znečištění ovzduší s důrazem na nox a PM10 

2. voda  2.1 posilovat retenční funkci krajiny a zlepšovat ekol. Funkce 
vodních útvarů 

3. půda a horninové prostředí 
3.1 omezovat nové trvalé zábory ZPF a PUPFL a chránit půdu 
jako základní složku životního prostředí s důrazem na 
zabezpečení jejích funkcí 

4. flóra, fauna, ekosystémy 4.1 chránit ohniska biodiverzity a omezovat fragmentaci 
krajiny  

5. krajinný ráz, kulturní dědictví 5.1 chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe využívat 
kulturní a přírodní dědictví 

6. hluk 6.1 snižovat expozici hluku prostředky územního plánování 

7.1 zlepšit kvalitu života obyvatel sídel a sociální determinanty 
lidského zdraví 

7.2 podporovat environmentálně šetrné formy rekreace a 
zdravý životní styl 7. obyvatelstvo, veřejné zdraví 

7.3 pomocí prevence chránit životní prostředí a obyvatelstvo 
před důsledky přírodních a antropogenních krizových situací 

8.1 efektivním územním plánováním přispět k optimalizaci 
územního rozvoje sídel a ochraně přírody a krajiny 

8. sídla, urbanizace 
8.2 snižovat zatížení dopravní sítě v sídlech tranzitní a 
nákladní silniční dopravou 

 
Pro zjištění, zda a jakým způsobem může mít ÚP při realizaci závažné vlivy na životní prostředí, bylo 
provedeno hodnocení navržených opatření územního plánu tj. funkčních ploch a podmínek jejich využití 
vzhledem k referenčním cílům ochrany životního prostředí, tj. zda a jakým způsobem bude vymezení 
daných ploch v rámci ÚP přispívat či nikoliv k naplňování referenčních cílů.  Pro hodnocení bylo použito 
následující stupnice: 
stupnice významnosti 

++ potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření na referenční cíl 
+  potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření na daný referenční cíl 
  0  zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah) 
- potenciálně negativní vliv opatření na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální) 
-- potenciálně významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl (velkého rozsahu) 
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? nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením 
rozsah vlivu 

B  bodový (působící v řešeném území) 
L  lokální (působící v rámci území jedné obce) 
R regionální (působící na území 2 a více obcí) 

spolupůsobení vlivu 
K  kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům 
S  synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům 

časový horizont působení 
dp krátkodobé působení vlivu resp. působení občasné 
kp dlouhodobé působení vlivu resp. působení kontinuální 

  
Při aktuální míře neznalosti jednotlivých projektů umístěných ve funkčních plochách, není možné 
kvalifikovaně vyhodnotit konkrétní vlivy na životní prostředí. Z toho důvodu budou hodnoceny vlivy 
vymezených ploch v rámci jejich regulativů (možností realizace záměrů) na referenční cíle životního 
prostředí, které mohou potenciálně nastat za určitých podmínek realizace. Výše uvedená stupnice hodnot 
tedy odpovídá potenciálním vlivům, které zahrnují danou míru neurčitosti.  
 
Při hodnocení byl využit princip předběžné opatrnosti, bylo tedy přihlédnuto k „nejhoršímu možnému 
scénáři“, který by mohl nastat potenciální realizací záměrů dle regulativů navrhovaných pro danou plochu. 
Vzhledem k tomu byly rovněž navrhovány opatření pro zamezení potenciálních negativních vlivů resp. 
doporučení SEA týmu.  
 
Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny pravděpodobné 
významné vlivy na základě známých faktů (studie, odborná literatura) i na základě údajů a informací 
obsažených v územním plánu a aby zároveň postihlo specifika regionu.  

 

 

Tab. 7. Hodnocení vlivů návrhových ploch na referenční cíle ochrany ŽP
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Zastavitelné plochy 

Kód 
plochy Funkční využití 

Výměra 
(ha) 

ZPF/ 
PUPFL 

Třída 
ochrany1 

1.1 
snižovat 

znečištění 
ovzduší 

2.1 
posilovat 
retenční 
funkci 

krajiny a 
zlepšovat 

ekol. 
funkce 
vodních 
útvarů 

3.1 omezovat 
nové zábory 

ZPF a 
PUPFL a 

chránit půdu 
jako základní 

složku 
životního 

prostředí s 
důrazem na 
zabezpečení 
jejích funkcí; 

4.1 chránit 
ohniska 

biodiverzity a 
omezovat 

fragmentaci 
krajiny 

5.1 
chránit 
krajinný 

ráz a 
kulturní 
dědictví
, lépe 

využívat 
kulturní 

a 
přírodní 
dědictví 

6.1 
snižovat 
expozici 

hluku 
prostředky 
územního 
plánování 

7.1 zlepšit 
kvalitu života 
obyvatel sídel 

a sociální 
determinanty 

lidského 
zdraví 

7.2 podporovat 
environmentálně 

šetrné formy 
rekreace a 

zdravý životní 
styl 

7.3 pomocí 
prevence chránit 
životní prostředí 
a obyvatelstvo 
před důsledky 
přírodních a 

antropogenních 
krizových situací 

8.1 
efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
územního 

rozvoje sídel 

8.2 
snižovat 
zatížení 
dopravní 

sítě 
v sídlech 
zejména 

tranzitní a 
nákladní 
silniční 

dopravou Komentář 

Z1 

plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 

venkovské, 
plochy 

veřejných 
prostranství 1,35 1,35 

I 

II 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Z2 

plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 

venkovské, 
plochy 

veřejných 
prostranství 1,05 1,05 

II 

II 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Vzájemně související plochy rodinného 
bydlení na západním okraji zastavěného 

území vzájemně oddělené vodním tokem a 
přilehlým biokoridorem podél potoka. 

Z hlediska životního prostředí bez 
významných negativních vlivů. Při 

zastavování plochy je třeba zachovat 
odstupovou vzdálenost a manipulační 

pásmo podél vodoteče a zároveň realizovat 
výsadby doprovodné zeleně dle návrhu 

ÚSES. Plochy jsou akceptovatelné bez 
podmínek. 

Z3 

plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 0,17 0,17 II 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Drobná plocha rodinného bydlení 
navazující na stávající zastavěné území. 

Bez významných negativních vlivů na 
životní prostředí. Plocha je 

akceptovatelná bez podmínek. 

Z4 

plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 0,18 0,18 III 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Drobná plocha rodinného bydlení 
navazující na stávající zastavěné území 
z jihu. Bez významných negativních vlivů 

na životní prostředí. Plocha je 
akceptovatelná bez podmínek. 

Z5 

plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 

venkovské, 1,91 1,91 

II 

II 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Plocha rodinného bydlení navazující na 
stávající zastavěné území. Bez 

významných negativních vlivů na životní 
prostředí. Umístění veřejných prostranství v 

                                                      
1 převažující třída ochrany, pokud je zábor relativně rovnocenný u více tříd ochrany jsou uvedeny všechny 
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Zastavitelné plochy 

Kód 
plochy Funkční využití 

Výměra 
(ha) 

ZPF/ 
PUPFL 

Třída 
ochrany1 

1.1 
snižovat 

znečištění 
ovzduší 

2.1 
posilovat 
retenční 
funkci 

krajiny a 
zlepšovat 

ekol. 
funkce 
vodních 
útvarů 

3.1 omezovat 
nové zábory 

ZPF a 
PUPFL a 

chránit půdu 
jako základní 

složku 
životního 

prostředí s 
důrazem na 
zabezpečení 
jejích funkcí; 

4.1 chránit 
ohniska 

biodiverzity a 
omezovat 

fragmentaci 
krajiny 

5.1 
chránit 
krajinný 

ráz a 
kulturní 
dědictví
, lépe 

využívat 
kulturní 

a 
přírodní 
dědictví 

6.1 
snižovat 
expozici 

hluku 
prostředky 
územního 
plánování 

7.1 zlepšit 
kvalitu života 
obyvatel sídel 

a sociální 
determinanty 

lidského 
zdraví 

7.2 podporovat 
environmentálně 

šetrné formy 
rekreace a 

zdravý životní 
styl 

7.3 pomocí 
prevence chránit 
životní prostředí 
a obyvatelstvo 
před důsledky 
přírodních a 

antropogenních 
krizových situací 

8.1 
efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
územního 

rozvoje sídel 

8.2 
snižovat 
zatížení 
dopravní 

sítě 
v sídlech 
zejména 

tranzitní a 
nákladní 
silniční 

dopravou Komentář 
plochy 

veřejných 
prostranství 

rámci plochy Z5 bude řešeno regulačním 
plánem. Plocha je akceptovatelná bez 

podmínek. 

Z6 

plochy bydlení 
v rodinných 
domech – 
venkovské 0,43 0,43 II 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Drobná plocha rodinného bydlení 
navazující na stávající zastavěné území 

z východní strany. Bez významných 
negativních vlivů na životní prostředí. 

V případě realizace obytných objektů je 
třeba tyto umístit na pozemcích v blízkosti 
silnice II/308 tak, aby pobytové místnosti 
(ložnice, dětské pokoje) byly situovány 

odvráceně od komunikace jako 
převažujícího zdroje hluku v území. Plocha 
je akceptovatelná za podmínky zajištění 
ochrany hlukově chráněných prostor ať 
už vhodnou orientací objektů či jejich 

umístěním na pozemku. 

Z7 
plochy smíšené 

obytné 0,97 0,97 II 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Plocha smíšená obytná navazující na 
stávající zastavěné území ze severu strany. 

Bez významných negativních vlivů na 
životní prostředí. Plocha je 

akceptovatelná bez podmínek. 

Z8 

plochy 
občanské 

vybavenost 0,38 0,38 I 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 -/B/dp 0 

Drobná plocha občanské vybavenosti 
rozšiřující zastavěné území obce na 

severovýchod v návaznosti na stávající 
čerpací stanici PHM. Při zástavbě lokality 

Z8 je třeba respektovat požadavek na 
omezení přímé dopravní obsluhy z II/380. V 
dalším stupni PD, v závislosti na časovém 

horizontu realizace zástavby v ploše a 
konkrétním investičním záměru bude třeba 
konkretizovat možnost napojení. Plocha Z8 

spolu s navazující plochou Z9 vytvoří 
ostrůvek urbanizace oddělený od vlastní 
obce, byť v návaznosti na stávající objekt 

čerpací stanice z tohoto pohledu se jedná o 
negativní vliv na krajinu, vzhledem 
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Zastavitelné plochy 

Kód 
plochy Funkční využití 

Výměra 
(ha) 

ZPF/ 
PUPFL 

Třída 
ochrany1 

1.1 
snižovat 

znečištění 
ovzduší 

2.1 
posilovat 
retenční 
funkci 

krajiny a 
zlepšovat 

ekol. 
funkce 
vodních 
útvarů 

3.1 omezovat 
nové zábory 

ZPF a 
PUPFL a 

chránit půdu 
jako základní 

složku 
životního 

prostředí s 
důrazem na 
zabezpečení 
jejích funkcí; 

4.1 chránit 
ohniska 

biodiverzity a 
omezovat 

fragmentaci 
krajiny 

5.1 
chránit 
krajinný 

ráz a 
kulturní 
dědictví
, lépe 

využívat 
kulturní 

a 
přírodní 
dědictví 

6.1 
snižovat 
expozici 

hluku 
prostředky 
územního 
plánování 

7.1 zlepšit 
kvalitu života 
obyvatel sídel 

a sociální 
determinanty 

lidského 
zdraví 

7.2 podporovat 
environmentálně 

šetrné formy 
rekreace a 

zdravý životní 
styl 

7.3 pomocí 
prevence chránit 
životní prostředí 
a obyvatelstvo 
před důsledky 
přírodních a 

antropogenních 
krizových situací 

8.1 
efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
územního 

rozvoje sídel 

8.2 
snižovat 
zatížení 
dopravní 

sítě 
v sídlech 
zejména 

tranzitní a 
nákladní 
silniční 

dopravou Komentář 
k charakteru území s malým dopadem. 

Podmínkou využití plochy je prokázání 
splnění hygienických limitů hluku 

v případě umístění hlukově chráněných 
objektů např. školských zařízení. 

Z9 
plochy smíšené 

výrobní 1,69 1,69 I 0 -/L/dp -/L/dp 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 +/B/dp +/B/dp 

Na místní poměry poměrně rozsáhlá plocha 
smíšené výroby na severovýchodě obce. 
S výjimkou záborů ZPF bez významných 

negativních vlivů na životní prostředí 
Plocha je podmíněně akceptovatelná za 
předpokladu udělení souhlasu orgánu 

ochrany půdy s vynětím ze ZPF. 

Z10 

plochy 
občanského 

vybavení 0,18   0 0 -/B/dp 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 +/B/dp +/B/dp 

Drobná plochy občanské vybavenosti. Bez 
významných negativních vlivů na životní 

prostředí a udržitelný rozvoj území. Plocha 
je akceptovatelná bez podmínek. 
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Plochy přestavby 

Kód 
plochy 

Funkční 
využití Výměra (ha) 

ZPF/ 
PUPFL 

Třída 
ochrany1 

1.1 snižovat 
znečištění 
ovzduší 

2.1 posilovat 
retenční 

funkci krajiny 
a zlepšovat 
ekol. funkce 

vodních 
útvarů 

3.1 omezovat 
nové zábory 

ZPF a PUPFL a 
chránit půdu 
jako základní 

složku životního 
prostředí s 

důrazem na 
zabezpečení 
jejích funkcí; 

4.1 chránit 
ohniska 

biodiverzity a 
omezovat 

fragmentaci 
krajiny 

5.1 chránit 
krajinný ráz a 

kulturní 
dědictví, lépe 

využívat 
kulturní a 
přírodní 
dědictví 

6.1 snižovat 
expozici 

hluku 
prostředky 
územního 
plánování 

7.1 zlepšit 
kvalitu 
života 

obyvatel 
sídel a 
sociální 

determina
nty 

lidského 
zdraví 

7.2 podporovat 
environmentálně 

šetrné formy 
rekreace a zdravý 

životní styl 

7.3 pomocí 
prevence 

chránit životní 
prostředí a 

obyvatelstvo 
před 

důsledky 
přírodních a 
antropogenní
ch krizových 

situací 

8.1 efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
územního 

rozvoje sídel 

8.2 snižovat 
zatížení 

dopravní sítě 
v sídlech 
zejména 

tranzitní a 
nákladní 
silniční 

dopravou Komentář 

                                                      
1 převažující třída ochrany, pokud je zábor relativně rovnocenný u více tříd ochrany jsou uvedeny všechny 
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Plochy přestavby 

Kód 
plochy 

Funkční 
využití Výměra (ha) 

ZPF/ 
PUPFL 

Třída 
ochrany1 

1.1 snižovat 
znečištění 
ovzduší 

2.1 posilovat 
retenční 

funkci krajiny 
a zlepšovat 
ekol. funkce 

vodních 
útvarů 

3.1 omezovat 
nové zábory 

ZPF a PUPFL a 
chránit půdu 
jako základní 

složku životního 
prostředí s 

důrazem na 
zabezpečení 
jejích funkcí; 

4.1 chránit 
ohniska 

biodiverzity a 
omezovat 

fragmentaci 
krajiny 

5.1 chránit 
krajinný ráz a 

kulturní 
dědictví, lépe 

využívat 
kulturní a 
přírodní 
dědictví 

6.1 snižovat 
expozici 

hluku 
prostředky 
územního 
plánování 

7.1 zlepšit 
kvalitu 
života 

obyvatel 
sídel a 
sociální 

determina
nty 

lidského 
zdraví 

7.2 podporovat 
environmentálně 

šetrné formy 
rekreace a zdravý 

životní styl 

7.3 pomocí 
prevence 

chránit životní 
prostředí a 

obyvatelstvo 
před 

důsledky 
přírodních a 
antropogenní
ch krizových 

situací 

8.1 efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
územního 

rozvoje sídel 

8.2 snižovat 
zatížení 

dopravní sítě 
v sídlech 
zejména 

tranzitní a 
nákladní 
silniční 

dopravou Komentář 

P1 

plochy 
veřejné 

infrastruktu
ry 0,91   0 0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 +/B/dp ++/B/dp 0 

Plocha veřejného 
prostranství díky které 

dojde k odstranění 
dopravní závady v centru 
obce revitalizaci tohoto 

prostoru a rozšíření 
veřejné vybavenosti v obci. 

Z hlediska životního 
prostředí pozitivní vliv 

především na bezpečnost 
obyvatel a determinanty 

veřejného zdraví. Plocha 
je akceptovatelná bez 

podmínek. 

P2 
plochy 
bydlení 0,28   0 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

P3 
plochy 
bydlení 0,13   0 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

P4 
plochy 
bydlení 0,18 0,06 III 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

P5 
plochy 
bydlení 0,05 0,03 III 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

 

P6 
plochy 
bydlení 0,25 0,19 III 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

P7 
plochy 
bydlení 0,22 0,18 II 0 -/B/dp -/B/dp 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 

Drobné plochy bydlení 
v centrální části 

zastavěného území 
vymezené jako plochy 

přestavby převážně 
v záhumencích stávajících 

obytných objektů resp. 
parcel. V zásadě se jedná 

o zastavění proluk 
v zástavbě. Bez 

významných negativních 
vlivů na životní prostředí i 
udržitelný rozvoj území. 

Plochy jsou 
akceptovatelné bez 

podmínek. 

 

 
Plochy změn v krajině 
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Kód 
plochy 

Funkční 
využití Výměra (ha) ZPF/ 

PUPFL 
Třída 

ochrany1 

1.1 
snižovat 

znečištění 
ovzduší 

2.1 
posilovat 
retenční 
funkci 

krajiny a 
zlepšovat 

ekol. 
funkce 
vodních 
útvarů 

3.1 omezovat 
nové zábory 

ZPF a 
PUPFL a 

chránit půdu 
jako základní 

složku 
životního 

prostředí s 
důrazem na 
zabezpečení 
jejích funkcí; 

4.1 chránit 
ohniska 

biodiverzity 
a 

omezovat 
fragmentac

i krajiny 

5.1 chránit 
krajinný 

ráz a 
kulturní 
dědictví, 

lépe 
využívat 
kulturní a 
přírodní 
dědictví 

6.1 
snižovat 
expozici 

hluku 
prostředky 
územního 
plánování 

7.1 zlepšit 
kvalitu 
života 

obyvatel 
sídel a 
sociální 

determina
nty 

lidského 
zdraví 

7.2 podporovat 
environmentálně 

šetrné formy 
rekreace a zdravý 

životní styl 

7.3 pomocí 
prevence 

chránit životní 
prostředí a 

obyvatelstvo 
před 

důsledky 
přírodních a 
antropogenní
ch krizových 

situací 

8.1 efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
územního 

rozvoje sídel 

8.2 snižovat 
zatížení 

dopravní sítě 
v sídlech 
zejména 

tranzitní a 
nákladní 
silniční 

dopravou 

Komentář 

K1 
plochy 
vodní a 

vodohospo
dářské K1 

0,22 0,22 II 
 0 ++/L/dp 0 0 +/B/dp 0 0 0 +/L/dp ++/L/dp 0 Bez negativních vlivů. 

K2 
položka 

ne-
obsazena 

               

K3 LBC 3 (K3) 4,57 4,57 III 0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

K4 LBC 1 (K4) 4,50 4,50 
I 
II 
III 

0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

K5 LBK 1 (K5) 1,73 1,73 
II 
II 
III 

0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

K6 LBK 2 (K6) 0,71 0,71 
III 
II 
III 

0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

K7 LBK 3 (K7) 1,59 1,59 II 
II 0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

K8 LBK 8 (K8) 0,98 0,98 III 0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

K9 LBC 4 (K9) 2,24 2,24 II 0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

K10 RBK 084 
(K10) 0,24 0,24 I 

III 0 +/L/dp 0 +/B/dp +/L/dp 0 0 0 0 0 0 Bez negativních vlivů 

 

                                                      
1 převažující třída ochrany, pokud je zábor relativně rovnocenný u více tříd ochrany jsou uvedeny všechny 
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7 POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A 
ZÁPORNÝCH VLIVŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ. 1 

7.1 Vlivy na ZCHÚ a NATURA 2000 
Územní plán nenavrhuje změny funkčního využití ploch v oblastech, které jsou součástí chráněných lokalit 
soustavy NATURA 2000.  

Územním plánem rovněž nejsou navrhovány změny v územích pod zvláštní ochranou dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani v územích podléhajících ochraně obecné. Územní plán 
vymezuje územní systém ekologické stability. Navrhovaný územní plán nezasahuje návrhem 
zastavitelných plochy do ÚSES. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný dotčený   orgán, ve svém 
stanovisku k návrhu zadání vyloučil vliv na zvláště chráněná území (přírodní památky a přírodní rezervace) 
a vyhlášené ptačí oblasti.  

7.2 Vlivy na biotickou složku krajiny 
Navrhované zastavitelné plochy respektují vymezení ÚSES i zastoupení ekologicky relativně stabilnějších 
částí krajiny v řešeném území a nevytváří bariéru bránící migrační prostupnosti v krajině. Ohniska 
biodiverzity v řešeném území, nebudou novým územním plánem dotčeny ani jinak významně ovlivněny.   

Obecně je třeba při zastavování jednotlivých ploch v maximální možné míře zachovat stávající vzrostlou 
zeleň, nezasahovat do skupin mimolesní zeleně a realizovat navržené pásy izolační zeleně.  

7.3 Vlivy na ÚSES a prostupnost krajiny 
Územní systém ekologické stability v řešeném území obsahuje segmenty lokální úrovně. Je navrženo 
několik biokoridorů a biocenter, biokoridory jsou vymezeny rozšířením některých větrolamů vymezených 
také pro ochranu půdy, před větrnou erozi zejména v předjaří. 

V územním plánu je aktualizováno vymezení ÚSES dle aktuálních podkladů a stavu v území. Navrhované 
zastavitelné plochy územní systém ekologické stability respektují. Katastrální území Moutnice je z hlediska 
územního systému ekologické stability územím nízkou ekologickou stabilitou a nefunkčním systémem 
ekologicky relativně stabilních částí krajiny.  

Vymezeny jsou následující skladebné části ÚSES: 

• RBK 084 - Regionální biokoridor, vymezení v návaznosti na řešení ÚP Těšany a ÚP Nikolčice 
• LBK 1 - Lokální biokoridor, vymezení dle ÚAP ORP a provedených výsadeb (podél silnice), s 

nezbytným rozšířením na 15 m 
• LBC 1 - Lokální biocentrum, vymezení v zásadě dle ÚAP ORP, zpřesněné dle aktuálního stavu 

využití území (redukce o plochu orné půdy v severní části a naopak rozšíření o část přilehlého 
příkopu původně začleněného do lokálního biokoridoru) 

• LBK 2 - Lokální biokoridor, v severní části vymezení v zásadě dle ÚAP ORP, s nezbytným 
rozšířením na 15 m, v jižní části nové vymezení podél navržené polní cesty (zdůvodnění viz výše) 

• LBC 2 - Lokální biocentrum, vymezení dle ÚAP ORP a provedených výsadeb 
• LBK 3 - Lokální biokoridor, vymezení dle ÚAP ORP a provedených výsadeb (v celé délce), s 

nezbytným rozšířením na 15 m 
• LBK 4 - Lokální biokoridor, vymezení dle ÚAP ORP a provedených liniových výsadeb (v celé 

délce) 
• LBK 5 - Lokální biokoridor, vymezení v zásadě dle ÚAP ORP, východně od  zastavěného území s 

nezbytným rozšířením na 20 m, v západní části zastavěného území naopak s mírnou redukcí na 
parcelu vodního toku 

                                                      
1 V následující kapitole je uveden přehled vlivů územního plánu jako celku na jednotlivé složky životního prostředí. 
Konkrétní vlivy jednotlivých navrhovaných ploch jsou komentovány v hodnotících tabulkách v předchozí kapitole. 
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• LBC 3 - Lokální biocentrum, celková poloha dle ÚAP ORP, s výrazným rozšířením vázaným na 
celkovou koncepci ÚP (vymezení ploch s rozdílným způsobem využití) 

• LBC 4 - Lokální biocentrum, celková poloha dle ÚAP ORP, s výrazným rozšířením zajišťujícím 
dostatečnou výměru LBC (≥ 3 ha) 

• LBK 6 - Lokální biokoridor, vymezení dle ÚAP ORP, se zkrácením o úsek nově zahrnutý do LBC 4 
• LBK 7 - Lokální biokoridor, vymezení dle ÚAP ORP, se zkrácením o úsek nově zahrnutý do LBC 3 

a s návazností na LBC 9 Pustý v sousedním k. ú. Těšany 
• LBK 8 - Lokální biokoridor, vymezení dle ÚAP ORP a provedených výsadeb (v západní části), s 

nezbytným rozšířením na 15 m, příp. více (o přilehlý lesík) a s návazností na LBC 9 Pustý v 
sousedním k. ú. Těšany 

• LBC 5 - Lokální biocentrum, vymezení v zásadě dle ÚAP ORP a provedených výsadeb, s 
formálním rozšířením o přilehlé partie cesty při okraji katastru naznačujícím potřebu rozšíření LBC 
do k. ú. Nikolčice. 

Jedinou koncepční úpravou v řešení místního ÚSES je změna trasy části lokálního biokoridoru LBK 2 a 
jeho zaústění do lokálního biocentra LBC 2, odstraňující jednak problém absence chybějícího pokračování 
biokoridoru v sousedním k. ú. Měnín a zároveň vytvářející novou logickou návaznost s lokálním 
biokoridorem LBK 3. 

Interakční prvky (IP) nejsou v ÚP vymezeny. V tomto ohledu řešení ÚP v prvé řadě předpokládá platnost 
vymezení IP dle KPÚ. Případné další doplnění IP je možné v souladu se stanovenými podmínkami využití 
ploch. 

Cílem provedených úprav je posílení ekologického a krajinotvorného významu ÚSES a podpoření reálných 
opatření k jeho vytváření.  

Lze konstatovat, že Územní systém ekologické stability je vymezen tak, aby umožnil zvýšení ekologické 
stability území a zlepšil jeho prostupnost pro organismy. Bude nutno realizovat zejména části lokálních 
biocenter na orné půdě. V území již byla provedena řada výsadeb liniového charakteru, realizující 
komplexní pozemkové úpravy v podobě větrolamů.  

7.4 Vlivy na ZPF resp. PUPFL 
Plochy řešené územním plánem Moutnice se dotýkají následujících půd: 

Tab. 8. Rozvojové plochy Moutnice  - zábory pro zastavitelné plochy: 

Číslo 
lokality 

 
Funkční využití 

 
Plocha 

(ha) 

 
Zastavěné 

území 

 
Kultura 

 

 
BPEJ 

 
Stupně 

tříd ochrany 

z toho 
zábor 

pův. ÚPO*) 
(ha) 

z toho zábor 
nový návrh 

(ha) 

   uvnitř mimo      
1 
 

Bydlení, veřejné prostranství  
Z1 1,35  x Orná p. 0.01.00 

0.61.00 
I 
II 1,10 0,25 

2 
 

Bydlení, veřejné prostranství  
Z2 1,05  x Orná p. 0.61.00 

2.06.00 
II 
II 0,60 0,45 

3 bydlení  Z3 0,17  x Zahrada 2.06.00 II 0,46 - 
4 bydlení  Z4 0,18  x Orná p. 2.07.00 III 0,18 - 

5 Bydlení, veřejné prostranství  
Z5 1,91  x Orná p., 

zahrada 
2.06.00 
0.61.00 

II 
II 0,12 1,79 

6 bydlení  Z6 0,46  x Orná p. 2.06.00 II 0,15 0,31 
7 smíšené obytné plochy Z7 0,97  x Orná p. 2.06.00 II 0,40 0,57 
8 občanská vybavenost Z8 0,38  x Orná p. 2.01.00 I 0,38 - 
9 smíšené výrobní plochy Z9 1,69  x Orná p. 2.01.00 I 1,69 - 

10 bydlení  P4 0,06 x  Zahrada 2.07.00 III 0,06 - 
11 bydlení  P5 0,03 x  Zahrada 2.07.00 III 0,03 - 
12 bydlení  P6 0,19 x  Zahrada 2.07.00 III 0,19 - 
13 bydlení  P7 0,18 x  Zahrada 2.06.00 II 0,18 - 

Předpokládaný (nově navržený) trvalý zábor ZPF pro zastavitelné plochy: 

Na plochách ZPF celkem  3,37 ha 

z toho: 

Bydlení                                            2,80 ha 

Plochy smíšené obytné   0,57 ha   
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Předpokládaný (nově navržený) trvalý zábor ZPF pro plochy, které nejsou vymezeny jako zastavitelné - 
ploch změn v krajině: 

Na plochách ZPF celkem  3,39 ha 

Celková bilance ploch změn v krajině, které jsou součástí navržených plošných prvků ÚSES: 

Na plochách ZPF celkem  16,56 ha 

Předpokládaný zábor zemědělské půdy v katastrálním území Moutnice navrhovaný pro zastavitelné plochy 
v rámci nově pořizovaného územního plánu je vzhledem k současně zastavěnému území i stávajícímu a 
očekávanému rozvoji regionu adekvátní (cca 3,37 ha + 5,54 ha vymezených dřívějším ÚP), většina záboru 
je určena pro bydlení a smíšené bydlení. Plochy určené pro bydlení a smíšené venkovské bydlení jsou 
vyčísleny jako 100% výměra zabíraných pozemků, skutečný zábor však bude významně menší (většinu 
záboru zaberou zahrady, lze očekávat zastavěnost cca 30%). Návrhové plochy jsou umístěny především 
na půdách II. třídy ochrany, které převládají v celém řešeném území.  

Navrhováno je rovněž 1,69 ha záboru ZPF určeného pro výrobu a skladování v návaznosti na stávající 
zastavěné území a hlavní přístupové komunikace tak, aby nedocházelo k ztížení obdělávání zbývajících 
zemědělských ploch. Tento zábor pro výrobní funkce byl vymezen již ve stávajícím územním plánu, lze jej  
vzhledem k charakteru řešeného území a jeho rozvojovému potenciálu považovat za přiměřený. Plochy 
výroby jsou situovány na půdách I. třídy ochrany, z tohoto hlediska je třeba je hodnotit negativním vlivem, 
avšak je třeba podotknout, že vzhledem k charakteru území je velmi obtížné vymezit takové plochy mimo 
nejkvalitnější půdy. Uvedené plochy byly vymezeny již v dosavadní územně plánovací dokumentaci a bylk 
nim tedy již udělen předběžných souhlas orgánu ochrany půdy.  

Zábor 0,38 ha půdy I. třídy ochrany určený pro občanské vybavení odpovídá potřebám obce a je vhodně 
lokalizován vzhledem k organizaci ZPF.  

Ostatní zábory ZPF jsou převážně určeny pro plochy a veřejných prostranství jsou vymezeny v prolukách 
stávající zástavby resp. v těsné návaznosti na zastavěné území.  

Návrh územního plánu nenavrhuje žádný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

Všechny navrhované zastavitelné navazují na současné zastavěné území.  

Je třeba konstatovat, že rozvojové plochy jsou z hlediska záboru půdy lokalizovány v relativně optimální 
poloze vzhledem k současně zastavěnému území i organizaci zemědělského půdního fondu a stávající 
cestní síti. Zábor navrhovaný pro plochy bydlení a venkovského bydlení je vyčíslen jako plocha celých 
pozemků při 100% zastavěnosti, skutečný zábor tedy bude významně menší.  

Navrhované plochy pro bydlení, výrobu, občanskou vybavenost i veřejná prostranství spolu funkčně i 
prostorově souvisí, navazují na již existující plochy obdobného charakteru, jsou umístěny logicky vzhledem 
k organizaci ZPF a nejsou v neřešitelné kolizi s prvky ÚSES. Z těchto hledisek je návrh ÚP řešen tak, aby 
byl prostorově relativně optimálně vyřešen střet z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a 
z pohledu SEA je akceptovatelný.  

V katastru Moutnic dojde k částečnému střetu s provedenými pozemkovými úpravami, které nepočítaly 
s vedením jižního obchvatu Těšan. V této souvislosti bude třeba provést úpravu KPÚ.  

Pozitivně se projeví navrhovaná výsadba izolační a veřejné zeleně a realizace prvků ÚSES.  

7.5 Vlivy na krajinný ráz 
Katastrální území obce Moutnice má charakter zemědělské krajiny s nízkým podílem lesů. Typické jsou 
velké bloky orné půdy rozdělené liniemi cest.  V zemědělské krajině jsou minimální plochy trvalé vegetace, 
její podíl se postupně zvyšuje budováním větrolamů (zároveň částí ÚSES). 

Celkově lze řešené území s jejím okolím hodnotit jako krajinu antropogenně silně ovlivněnou, s málo 
dochovaným krajinným rázem.  

Je navrženo rozvíjet původní urbanistickou koncepci, je upřednostněna zástavba uvnitř zastavěného 
území v rámci proluk a ploch přestavby před plošným rozvojem obce do okolní krajiny. Zastavitelné plochy 
jsou vymezeny zásadně v přímé návaznosti na zastavěné území obce. Dotvářejí obec do souvislého 
kompaktního tvaru, jsou vymezeny jen v těch plochách, kde se jeví výstavba jako přirozený vývoj vesnice 
a to převážně v rozsahu daném záhumeními cestami a zahradami. Při vymezování zastavitelných ploch 
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byla zohledněna koncepce založená předchozí ÚPD. Rozvojové lokality se nachází v návaznosti na 
vymezené zastavěné území obce tak, aby obec postupně vytvářela kompaktní sídlo. 

V rámci dostaveb, přestaveb a modernizací je nutno respektovat návaznost na stávající výškovou hladinu 
a strukturu zástavby tj. maximálně do dvou nadzemních podlaží s naprostou převahou sedlových střech. 
Pro lokality zástavby původních statků je navrženo uchování jednopodlažní zástavby, u ostatních ploch 
zástavby (vyjma ploch výrobních) je navržena výšková hladina zástavby 2 nadzemních podlaží. 

Zájmové území lze charakterizovat jako oblast ovlivněnou antropogenní činností, oblast s převahou 
změněných vegetačních formací s nízkou ekologickou stabilitou. Jedná se o krajinu dlouhodobě osídlenou 
s přirozenými podmínkami pro existenci civilizace. Příčinou narušení krajinného rázu zájmového území je v 
prvé řadě suburbanizace v zázemí jádra Brněnské aglomerace a zemědělská výroba s jejími průvodními 
jevy, a to chemizací, mechanizací, hospodařením na velkých souvislých pozemcích, změnou kultur ve 
prospěch orné půdy a likvidací přírodních prvků a trvalé vegetace. Uprostřed rozsáhlých zemědělsky 
obhospodařovaných ploch se ve svazích údolí ojediněle zachovaly lesní porosty a stepní lada. Pozitivním 
prvkem krajinného rázu širšího okolí jsou potom záhumenky stávajících usedlostí, sady a vinice a 
především pestrá krajinná mozaika na svazích Výhonu v k.ú. Blučina a areál Rajhradského kláštera 
v širším krajinném rámci.  

Zásah do krajinných dominant je v tomto případě vyloučen, rovněž nedojde k zásahu do vizuálního rámce 
Rajhradského kláštera ani PP Výhon.  

Významným zásahem do krajinného rázu bude v širším časovém horizontu potenciální výstavba obchvatu 
obce, zejména vzhledem k jeho exponované poloze vůči obcím Moutnice a Těšany. 

Obecná doporučení k ochraně krajinného rázu: 

Při umisťování staveb je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, je nutno 
brát zřetel na stávající okolní zástavbu, především na její výraz, hmotové a materiálové řešení a způsob 
zasazení do území (krajiny), 

Při umisťování stavby na stavebním pozemku, vždy v návaznosti na okolní zástavbu, respektovat 
převažující způsob umístění stavby a její orientaci vzhledem ke komunikacím, hlavním pohledovým osám 
a světovým stranám. Dle možnosti respektovat prostředí a vycházet z konfigurace a nivelety terénu.  

7.6 Vlivy na hlukovou situaci   
Za stávajícího stavu se dle hlukové studie zpracované pro účely územní studie Silnice II/308 Sokolnice – 
Čejč (AMEC, UAD Studio, 2012) hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují v nezastavěných 
oblastech v době denní okolo 60 dB. V zastavěných oblastech obcí se hodnoty pro dobu noční podél 
komunikace II/380 pohybují okolo 65 dB. V době noční se hodnota ekvivalentní hladiny hluku 
v nezastavěných oblastech pohybuje okolo 55 dB a v obcích podél komunikace II/380 je tato hodnota 
okolo 60dB. Vyšší hodnoty v obcích jsou dány intravilánem obce a vznikajícími odrazy od budov domů. 

Hodnoty jsou udávány 7,5m od osy bližšího jízdního pruhu komunikace.  

Lze předpokládat, že mimo obce je plněn hygienický limit pro hluk z hlavních pozemních komunikací 
(Laeq=60/50 den/noc) a v obcích je plněn limit s korekcí na starou hlukovou zátěž (Laeq=70/60 den/noc), 
kterou lze v těchto případech jednoznačně uplatnit. 

Vzhledem k tomu, že se dopravní zátěž na silnici II/308 stále zvyšuje, lze předpokládat v budoucnu 
zhoršování hlukové situace o cca 2-4 dB v roce 2030. Je tedy pravděpodobné, že při neřešení stávajícího 
stavu průjezdu silnice II/308 obcí by docházelo v noční době k překračování hlukových limitů.  

Tato situace je v územním plánu řešena vymezením koridoru pro přeložku silnice II/308, což se pozitivně 
projeví především v zastavěném území Moutnic a Těšan, a to snížením o cca 6 dB.  

Obytná zástavba by měla být v budoucnu chráněna před negativními účinky hluku především díky 
vzdálenosti zastavěného území od koridoru obchvatu, v místech, kde se budoucí obchvat nejvíce přibližuje 
stávajícímu zastavěnému území je v návrhu územního plánu navržen pás izolační zeleně, v rámci něhož je 
třeba řešit omezení negativních vlivů dopravy z přeložky silnice II/308. viz kap. 8. Podél silnice  

Zastavitelné plochy s možností umístění chráněných prostorů z hlediska hluku v návaznosti na 
komunikace jsou vymezeny s podmínkou prokázání plnění hlukových limitů v případě umístění hlukově 
chráněných prostor. Jedná se o plochy v návaznosti na II/308. Což je v souladu se zjištěními v rámci SEA, 
zejména v případě ploch Z6, Z8. Podél silnic III/41611 Moutnice – Blučina a silnice III/41612 Velké 
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Němčice - Moutnice lze vzhledem k nižším intenzitám dopravy očekávat spolehlivé plnění hygienických 
limitů. 

Zdroje vibrací nejsou známy.  

7.7 Vlivy na ovzduší 
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených v Nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého a 
oxidu siřičitého, které představují charakteristické znečišťující látky z hlediska vlivů automobilové dopravy, 
které jsou měřené na nejbližších stanicích.  

Stávající rozptylové podmínky a stav znečištění ovzduší v převážné většině řešeného území jsou relativně 
příznivé. Lze konstatovat, že ÚP nepredisponuje umístění zdrojů znečištění ve formě rozsáhlé průmyslové 
či jiné výroby, jež by mohla znečišťovat ovzduší emisemi, či zápachem. Navrhovány jsou pouze plochy 
bydlení a výroby určené pro lehkou řemeslnou výrobu. 

Výhledová přeložka silnice II/308, nebude mít na stav znečištění ovzduší v obci významně negativní vliv. 
Pozitivně se projeví především odvedením tranzitní dopravy mimo hustě obydlené území Moutnice a 
Těšan.  

Při umisťování výrob do navrhovaných výrobních ploch je třeba zvolit takový typ činností, jež nebudou 
významným zdrojem emisí, ať už z vlastní technologie výroby, resp. vyvolanou dopravou.  

7.8 Vlivy na veřejné zdraví 
Jak bylo již výše uvedeno, zdraví obyvatel je ovlivňováno řadou faktorů. Působí na něj stav životního 
prostředí, zdravotní péče, životní styl obyvatel, vrozené dispozice i socioekonomické faktory. Vlivy 
koncepce s dopadem na životní prostředí se většinou odrazí ve veřejném zdraví, jedná se o většinu již 
posuzovaných vlivů na jednotlivé složky ŽP, vstup toxických látek do ŽP, hluk, ale i vlivy na estetickou 
kvalitu ŽP resp. psychickou pohodu, jako je krajinný ráz, možnosti trávení volného času apod. Vlivy 
koncepce na životní prostředí a na zdraví obyvatelstva se tedy z velké části překrývají, avšak mohou 
existovat i vlivy s dopadem na životní prostředí, které se ve zdraví obyvatel přímo neprojeví, resp. které se 
neodrazí ve stavu životního prostředí, zato ale ovlivní lidské zdraví.  

Životní prostředí ovlivňuje lidské zdraví nepřetržitým působením prostřednictvím interakce organismu 
a fyzikálních, chemických i biologických faktorů dýcháním, příjmem potravy a tekutin, kontaktem se 
smyslovými receptory, sliznicemi i pokožkou. Vzhledem k šíři působení prostředí na lidské zdraví je však 
velice obtížné přesně vyhodnotit jednotlivé vlivy faktorů ŽP na lidské zdraví. Zlepšení kvality životního 
prostředí v nejširším významu, včetně omezení používání nebezpečných chemických látek a odstranění 
dlouhodobě působících zátěží, znamená splnění jedné z podmínek pro zlepšení zdraví obyvatelstva. 

Neméně důležitou determinantou lidského zdraví jsou i socioekonomické vlivy, které se odráží na 
objektivním i subjektivním zdravotním stavu obyvatelstva v rámci různých socioekonomických skupin 
v interakci se životním stylem stejně jako vzděláním. Subjektivní pocit dobrého zdraví a psychické pohody 
je ovlivněn zařazením člověka v rámci socioekonomické struktury společnosti. Územní plán Moutnice 
může tyto determinanty ovlivnit jak negativně, tak i pozitivně – rozvojem občanské vybavenosti, podporou 
zaměstnanosti, změnou počtu pracovních příležitostí, zvýšenou kvalitou života ve městě, možnostmi 
zdravého využití volného času.  

Z výše uvedeného popisu zdravotních determinant, relevantních cílů koncepčních dokumentů v oblasti 
zdraví a zdravotního stavu obyvatel lze vyvodit následující zdravotní determinanty s vazbou 
k předkládanému územnímu plánu: 

• Faktory životního prostředí, zejména kvalita ovzduší, hluk, toxické látky v prostředí; 

• Zaměstnanost; 

• Vzdělanost; 

• Zdravé využití volného času; 

• Úroveň a dostupnost zdravotní péče; 

• -Bezpečnost (od bezpečnosti dopravy, protipovodňové ochraně až po např. kvalitní bezpečné 
stavební materiály, zejména v případě recyklace odpadů). 
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Tab. 9. Vztah zdravotních determinant a oblastí podpory koncepce 

zdravotní determinanty  opatření s možným negativním 
vlivem na danou determinantu 

opatření s možným pozitivním 
vlivem na danou determinantu 

faktory životního prostředí, zejména 
kvalita ovzduší, hluk, toxické látky 
v prostředí; 

rozvoj dopravní infrastruktury 
rozvoj ploch výroby  

rozvoj dopravní infrastruktury 
využití ploch přestavby 
rozvoj vodovodů a kanalizací 
návrh ÚSES 

zaměstnanost;  rozvoj ploch lehké výroby, občanské 
vybavenosti  

vzdělanost;   

zdravé využití volného času;  realizace výsadeb krajinné zeleně 

úroveň a dostupnost zdravotních a 
sociálních služeb;  rozvoj ploch občanské vybavenosti 

bezpečnost (od bezpečnosti 
dopravy, po např. kvalitní bezpečné 
stavební materiály). 

rozvoj dopravní infrastruktury 
zvýšení podílu zpevněných ploch 

dílčí úpravy dopravního systému ve 
stávajícím zastavěném území 
návrh vodní plochy 
návrh obchvatu 

Rozvoj dopravní infrastruktury bude mít potenciálně jak pozitivní vliv na bezpečnost obyvatel (snížený 
průjezd nákladní a tranzitní dopravy rezidenčním územím, zvýšená kvalita komunikací, bezpečnostní 
opatření, odstranění dopravních závad, úprav značení apod.), tak i vliv nepřímo negativní (rozvoj dopravní 
infrastruktury se odrazí v navýšení absolutního počtu vozidel na komunikacích a tak nepřímo povede 
k absolutnímu zvýšení počtu nehod). Zda dojde spíše k negativnímu nebo pozitivnímu ovlivnění 
bezpečnosti obyvatelstva závisí na výběru projektů, které budou v návrhových plochách umístěny. 
Obdobná charakteristika platí i pro ostatní opatření územního plánu, u kterých byla identifikována nějaká 
potenciálně negativní a zároveň i pozitivní vazba na determinantu veřejného zdraví. Nebylo identifikováno 
žádné opatření, které by vykazovalo výrazně negativní vazbu na některou zdravotní determinantu, bez 
jiných pozitivních vlivů, a u kterého by zároveň nebylo možné tuto negativní vazbu eliminovat, nebo 
alespoň zmírnit pomocí správně nastavených kritérií pro zastavování ploch. 

V posuzovaném případě nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva navrhovány žádné funkční plochy, jež by, 
vzhledem k navrženým podmínkám využití území, mohly mít významně negativní vliv na veřejné zdraví. 

Z hlediska možného ovlivnění obyvatelstva imisním působením nových zdrojů lze konstatovat, že změna 
ÚP neumisťuje do obce zdroje znečištění ve formě rozsáhlé průmyslové či jiné výroby, jež by mohla 
významně znečišťovat ovzduší emisemi či zápachem, za předpokladu dodržení navrhovaných podmínek 
využití území pro výrobní plochy. V dlouhodobém horizontu lze očekávat mírné zvýšení intenzity dopravy 
realizací územního plánu, které však nebude významně zatěžovat zastavěné území obce. 

Realizace projektů v dotčeném území nebudou uskutečňovány naráz ale postupně. Neměly by tedy mít 
kumulativní ani dlouhodobý charakter. Typickým doprovodným jevem stavební či jiné činnosti může být 
zvýšená hlučnost z dopravy a stavby, dále navýšení prašnosti apod. Emise v takových krátkodobých 
situacích pokládáme za dočasné a celkově málo významné. Naopak pozitivním vlivem na veřejné zdraví 
obyvatel může být výsadba veřejné zeleně a izolačních pásů zeleně. Touto výsadbou může dojít 
v řešeném území ke snížení šíření sekundární prašnosti jak ze značně zatížené komunikace I/11 a 
ostatních komunikací, tak z intenzivně zemědělsky obhospodařovaných pozemků. 

Nově vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany  veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze umístit pouze do lokality, v níž 
celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitu hluku pro tyto prostory; 
průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v odůvodněných případech doložen 
nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však 
nerealizovaných záměrů - při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově 
navrhované resp. v územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými 
právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
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Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v případě realizace navrhovaných opatření viz kapitola 8. 
nedojde k závažnějšímu ovlivnění území z hlediska veřejného zdraví a vlivu na obyvatelstvo. Domníváme 
se tak, že z vlastní koncepce nevyplývají při správné realizaci významné negativní vlivy na veřejné zdraví 

7.9 Vlivy na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) obsahující silnice, 
místní komunikace a hlavní obslužné komunikace. Ostatní účelové komunikace ve volné krajině zahrnují 
zemědělské, lesní a přístupové komunikace k nemovitostem. Jsou nedílnou součástí těchto jednotlivých 
funkčních ploch a nejsou samostatně územním plánem vymezeny.  

Územním plánem jsou vymezeny  plochy dopravní infrastruktury, je zachována  stávající síť silnic a 
veřejných komunikací. Návrh zohledňuje dopravní zatížení silnic II. a III. třídy a stanovuje podmínky 
umístění chráněných prostor staveb ve funkčních plochách.  

Síť místních komunikací bude doplněna v souvislosti s návrhem ploch pro novou zástavbu v rámci 
vymezených funkčních ploch, řešení prvků dopravní sítě bude navrženo v souladu s platnou legislativou. 
Území je nadále obsluhováno veřejnou dopravou, je umožněno dobudování chodníků pro pěší, umožněno 
řešení ploch statické dopravy. 

Jako výsledná varianta řešení obchvatu na silnici II/380 byl zapracován závěr vyplývající z Územní studie 
II/380 - trasa je vedena severně a východně od zastavěného území a zastavitelných ploch obce. Tam, kde 
se vymezený koridor územní rezervy přibližuje k zástavbě obce, je navržen pás izolační zeleně, v rámci 
něhož je třeba řešit omezení negativních vlivů dopravy. 

V návrhu ÚP se řeší přeložka silnice II/308 jako plochy rezervy pro budoucí obchvat obce společně s 
úpravou stávajícího území (přestavbovou plochou P1), která má umožnit vyřešení stávající dopravní 
závady na průtahu silnice II/308 zastavěným územím. V řešeném území je v této souvislosti vymezen 
koridor územní rezervy pro realizaci silničního obchvatu obce na II/380. 

Cyklistická doprava 

Jsou vymezeny koridory pohybu cyklistů na značených cyklotrasách  

Železniční doprava 

Na území obce se nevyskytuje. 

Doprava v klidu 

Ve stávajícím stavu nejsou vymezeny další plochy parkovišť. Umístění dopravy v klidu umožňuje regulace 
řady navrhovaných funkčních ploch.  

Hromadná doprava – zůstává zachována. 

Technická infrastruktura 

V celém území je možný rozvoj všech technických sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické 
energie vysokého i nízkého napětí) za podmínky, že všechny nově budované a stávající sítě v případě 
jejích rekonstrukce a opravy budou uloženy v zemi. Řešení technické infrastruktury navrhované 
v územním plánu nebude mít žádné významné vlivy na životní prostředí. 

Stávající technická infrastruktura v obci zahrnuje inženýrské sítě potřebné pro užívání funkčních ploch. ÚP 
zahrnuje stávající páteřní trasy inženýrských sítí  a vymezuje potřebné doplnění sítí technické 
infrastruktury s ohledem na lokality návrhu. 

V řešeném území se vyskytují stávající koridory technické infrastruktury nadmístního významu. Je 
respektován průběh těchto koridorů, jejich ochranná a bezpečnostní pásma. Je vymezena linie 
navrženého dálkovodu dle požadavků zadání (Přípolož ropovodu Družba), avšak jako linie, nikoli plošné 
vymezení. 
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Zásobování pitnou vodou a odkanalizování 

Obec Moutnice je zásobována pitnou vodou z Vírského vodovodního řadu TLT DN 150, situovaného 
východně od obce Moutnice. Stávající vodní zdroje i systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující i 
pro plánovaný rozvoj obce a zůstane zachován i do budoucna. V návrhových lokalitách budou navrženy 
nové vodovodní řady. 

Odkanalizování 

V obci je vybudována nová jednotná kanalizace ústící na místní ČOV. Je navrženo řádné odkanalizování 
rozvojových ploch. Rozvojové plochy výstavby je navrženo odkanalizovat oddílným systémem, odpadní 
vody splaškové svést na obecní ČOV, dešťové vody v maximální míře zadržovat a zasakovat na 
pozemcích investorů, přebytky vody odvádět pokud možno mimo jednotnou kanalizační síť obce.  

Územní plán obsahuje koncepci řešení odvodu dešťových vod. Zastavováním území nesmí dojít ke změně 
odtokových poměrů. Při likvidaci dešťových vod je navrženo využít všechny možnosti pro vsakování, 
akumulaci a zdržení vody v krajině. 

Navrhované řešení je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací pro návrhové období. 

Zásobování zemním plynem   

Pro vytápění objektů je primárně určen zemní plyn ze stávajícího plynovodu. Koncepce zásobování území 
plynem se návrhem územního plánu nemění. Vytápění objektů je realizováno pomocí plynových kotlů a 
přímotopných plynových topidel. Pro budoucí rozvoj obce se počítá s dalším využitím zemního plynu jako 
primárního nositele energie pro vytápění. 

Elektroenergetika    

Způsob zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční soustavy tvořené vrchním vedením VN 35 
kV, stávajícími trafostanicemi a rozvodnou sítí NN se v ÚP Moutnice nemění. Stávající vrchní rozvodná sít 
0,4 kV je dostatečně dimenzována pro přirozený nárůst spotřeby ve stávající zástavbě. V nové ucelené 
zástavbě bude rozvod 0,4 kV kabelový. Nově vzniklé výrobní objekty mohou vyžadovat v návaznosti na 
výši požadovaného příkonu připojení samostatnými přípojkami NN. 

Koncepce nakládání s odpady     

Stávající koncepce odstraňování odpadů se návrhem územního plánu nemění, probíhá svozem a 
skládkováním. Separovaný sběr bude nadále skladován ve sběrných nádobách na předem určených 
místech. Na území není žádná registrovaná tzv. černá skládka.  Pro návrhové období se předpokládá 
odstraňování TKO dosavadním způsobem. 

7.10 Vlivy na hydrologické poměry 
Hodnoty znečištění při vypouštění vod do vodních toků musí být v souladu s Nařízením vlády č. 61/2003 
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  

Řešením návrhu územního plánu je respektováno ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů zřídelní 
oblasti Šaratice I. a II. stupně. 

Je navrženo řádné odkanalizování rozvojových ploch. Rozvojové plochy výstavby je navrženo 
odkanalizovat oddílným systémem, odpadní vody splaškové svést na obecní ČOV, dešťové vody v 
maximální míře zadržovat a zasakovat na pozemcích investorů, přebytky vody odvádět pokud možno 
mimo jednotnou kanalizační síť obce.  

Územní plán obsahuje koncepci řešení odvodu dešťových vod. Zastavováním území nesmí dojít ke změně 
odtokových poměrů. Při likvidaci dešťových vod je navrženo využít všechny možnosti pro vsakování, 
akumulaci a zdržení vody v krajině. 

U stávajících drobných vodních toků, je nutné zachovat v maximální míře jejich přirozené koryto a obnovit 
jejich ekologickou a krajinotvornou funkci. Množství srážkových vod, které budou odtékat do vodoteče z 
ploch navržených pro  zástavbu musí zůstat stejné – musí odpovídat odtoku z nezastavěného území.  
Musí být počítáno s retardací odtoku  srážkových vod  viz. § 6 odst. 3 Vodního zákona. 
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Realizací návrhu územního plánu dojde k méně významnému zvýšení podílu zpevněných ploch v území 
vzhledem k jeho rozsahu a podílu zastavěných ploch vůči volnému území. Územní plán predisponuje 
zábor půdy ve výši cca 3,37 ha záboru ZPF pro zastavitelné plochy (tato čísla jsou orientační nejsou 
totožná s nárůstem zpevněných ploch v území – podíl zpevněných ploch bude jen částí záboru půdy).  

V rámci nově navrhovaných zastavitelných ploch je třeba učinit opatření pro maximální zadržení dešťových 
vod v rámci pozemků.  

Pozitivní vliv na stav a hydrologické funkce vodních útvarů bude mít realizace oddílné kanalizace a 
odvádění splaškových vod k vyčištění na ČOV.  

Protipovodňová opatření nebyla návrhem územního plánu navržena.  

7.11 Kumulativní a synergické vlivy 
V rámci zpracování posouzení vlivů územního plánu Moutnice na životní prostředí nebyly identifikovány 
žádné významné kumulativní vlivy územního plánu na jednotlivé složky životního prostředí resp. sledované 
referenční cíle.  



ÚZEMNÍ PLÁN MOUTNICE 
Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Strana: 65  

8 POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 
KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ. 

V rámci posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí byly vyhodnoceny jednotlivé plochy vůči 
referenčním cílům životního prostředí a na základě tohoto vyhodnocení byla stanovena tato doporučení 

Podmíněně akceptovatelné plochy1 

Z6 Plocha je akceptovatelná za podmínky zajištění ochrany hlukově chráněných prostor ať už vhodnou 
orientací objektů či jejich umístěním na pozemku. 

Z8 Podmínkou využití plochy je prokázání splnění hygienických limitů hluku v případě umístění hlukově 
chráněných objektů např. školských či lůžkových zařízení. 

Plochy akceptovatelné bez podmínek 

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z10, P1-P7, K1-K10.  

Ostatní doporučení vyplývající z vyhodnocení územního plánu jako celku na jednotlivé složky životního 
prostředí jsou shrnuty dále ve formě obecných doporučení:  

8.1 ÚSES 
• Realizovat skladebné prvky ÚSES; 

8.2 ZPF a PUPFL 
• Minimalizovat trvalé zábory půdy, zejména na půdách I. a II. třídy ochrany, stanovit maximální 

zastavěnost pozemků dle jednotlivých funkčních využití návrhových ploch; 

8.3 Krajinný ráz  
• Velikost a tvar stavebních pozemků v rámci navrhovaných ploch bydlení vymezovat tak, aby 

zůstala zachována struktura stávajícího navazujícího zastavěného území resp. charakter ostatních 
ploch včetně záhumenků; 

8.4 Biota 
• Při zastavování pozemků dosud sloužících jako sady či zahrady minimalizovat kácení vzrostlé 

zeleně; 

8.5 Veřejné zdraví 
• Dominantní zdroje hluku v rámci výrobních areálů doporučujeme umisťovat na odvrácené straně 

směrem od ploch s možností umístění hlukově chráněných objektů; 

8.6 Hydrologické poměry 
• Nově navrhované lokality musí být odkanalizovány oddílnou kanalizační sítí v souladu s § 38 

zákona č. 254/2001 Sb. Hodnoty znečištění u vypouštěných splaškových odpadních vod by měly 
odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu, aby funkčnost místních ČOV nebyla ovlivněna;  

• V rámci navrhovaných ploch musí být realizována opatření k maximálnímu zdržení dešťových vod 
na těchto pozemcích např. pomocí zasakovacích systémů resp. retenčních nádrží, tak aby byl 
zachován odtokový součinitel z předmětných ploch; 

• Minimalizovat podíl zpevněných ploch a zastavěnost pozemků a volit vhodné technické provedení 
zpevněných povrchů tak, aby tyto umožňovaly alespoň částečné vsáknutí dešťové vody; 

                                                      
1 Podrobné zdůvodnění navrhovaných opatření u jednotlivých ploch je uvedeno v kapitole 6 
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9 ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝCH NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI DO ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU 
VARIANT ŘEŠENÍ. 

Podkladem pro posuzování byl dokument „Návrh zadání územního plánu Moutnice, závěry zjišťovacího 
řízení, grafická i textová část návrhu územního plánu, UAP ORP Židlochovice a informace z terénního 
průzkumu, a odborné literatury, veřejně dostupných informací a archív zpracovatele.  

Posouzení vlivů na ovzduší, klima a hlukovou situaci bylo provedeno na základě informací o konfiguraci 
terénu z mapových podkladů a vlastní prohlídky lokality, dále byly využity informace ČHMÚ, strategických 
hlukových map a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Rozsah a vypovídající schopnost použitých 
podkladů byly pro vyhodnocení dostatečné. 

Údaje o současném stavu životním prostředí v dotčeném území jsou shrnuty v kapitole 3. Vývoj životního 
prostředí bez provedení koncepce je popsán v kapitole 3.11. Vlivy koncepce na životní prostředí jsou 
popsány v kapitole 7. 

Soulad s nadřazenou ÚPD a rozvojovými koncepcemi na regionální i místní úrovni: 

Územní plán Moutnice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále též jen „PÚR 
ČR“), schválené vládou ČR dne 20. 7. 2009 usnesením č. 929. Obec Moutnice patří do rozvojové oblasti 
OB3 - Brno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Židlochovice. Jedná se o velmi silnou 
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; 
rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I, 
tranzitním železničním koridorem; sílící mezinárodní  kooperační svazky napojují oblast zejména na 
prostor Vídně a Bratislavy.  

Návrh řešení ÚP Moutnice neomezuje budoucí využití dopravních koridorů, upravuje polohu budoucího  
dopravního koridoru - v rámci řešeného území lokalizuje koridor územní rezervy R1 pro úpravu trasy 
silnice II/380.  

Nejsou navrhovány zastavitelné plochy v záplavovém území - v katastru se nevyskytuje. 

Je respektován záměr : Zdvojení ropovodu Družba – Rohatec – Klobouky, Klobouky – Rajhrad  (33-E) - v 
územním plánu je vymezena navržená linie trasy trasa pro realizaci tohoto záměru. 

Obecné zásady a priority územního plánování dané Politikou územního rozvoje jsou návrhem územního 
plánu respektovány.  

Pro území řešené návrhem ÚP Moutnice neexistuje platná územně plánovací dokumentace vydaná 
krajem. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK) byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21.06.2012. Územní plán však respektuje vymezení koridorů sítí technické 
infrastruktury, vymezení regionálního ÚSES, protože tyto vyplývají také z platné Politiky územního rozvoje 
a zpracovaných generelů, resp. ÚAP JmK. 

Vymezením ploch bydlení a občanského vybavení a stanovením podmínek pro jejich využití územní plán 
respektuje historicky utvářenou hierarchii sídla i jeho urbanistickou strukturu. Rozsah zastavitelných ploch 
byl vymezen s ohledem na demografické předpoklady a pozici ve struktuře osídlení. V řešeném území 
nejsou zakládána nová sídla. 

Územním plánem je respektován krajinný ráz území. Celková koncepce rozvoje území obce Moutnice 
vychází z hodnot a charakteristických znaků krajiny v řešeném území, respektuje historicky utvářené 
prostředí, skladbu a poměr funkcí v krajině a vzájemné vazby mezi sídly a krajinou. Území obce Moutnice  
je charakterizováno jako zemědělský typ krajiny. Územní plán nemění charakter zemědělské produkce s 
nadmístními dopady do území. Realizace krajinné zeleně je umožněna v nezastavěném území v rámci 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Systém krajinné zeleně je podpořen návrhem doplnění 
ploch mimolesní zeleně, jež jsou součástí ÚSES.  

Předkládaný návrh územního plánu zachovává stávající charakter sídla, výškovou hladinu zástavby a 
respektuje stávající hodnoty řešeného území. Zastavitelné plochy jsou v ÚP Moutnice vymezeny tak, aby 
navazovaly na zastavěné území. Předkládaný návrh nového územního plánu navazuje na dosavadní 
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územní vývoj řešeného území i urbanistickou koncepci nadřazených územně plánovacích dokumentací a 
je koordinován s právě projednávaným řešením nadřazených koridorů – silnice II/308. 

Soulad s cíli ochrany životního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni: 

Výsledkem vyhodnocením vlivu územního plánu na životní prostředí je rovněž zhodnocení zda je územní 
plán v souladu s cíli ochrany životního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni, které sloužily jako podklad 
pro stanovení referenčního rámce a identifikace a vyhodnocení základních střetů se 
stanovenými prioritními pozitivními trendy v ochraně životního prostředí. Navržena jsou rovněž opatření 
pro zamezení negativních vlivů územního plánu na ŽP (viz kapitola 8). Tato opatření tedy slouží zároveň 
jako opatření pro docílení souladu územního plánu a na národní a komunitární úrovni přijatých cílů 
ochrany životního prostředí.  

Z rozvojových programů Jihomoravského kraje se k řešenému území vztahují dokumenty: 

Generel dopravy Jihomoravského kraje, Generel krajských silnic Jihomoravského kraje. Návrh ÚP 
Moutnice respektuje síť krajských silnic JMK. Dokumenty Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a 
Program rozvoje Jihomoravského kraje, zachycují prioritní osy a okruhy priorit rozvoje, koncepce řešení 
ÚP Moutnice je v souladu s těmito dokumenty a dílčím způsobem stanovené priority rozvíjí. 

Ze SEA vyhodnocení vyplynuly následující hlavní střety s cíli ochrany ŽP: 

- zábory ZPF - rozpor s cíli v oblasti nakládání s neobnovitelnými zdroji a ochrany půdy a jejích 
funkcí - Státní politika ŽP, NEHAP ČR, Strategie udržitelného rozvoje ČR, 

- změna charakteru území v neurbanizovaném území  - rozpor s cíli ochrany nezastavěného území, 
zachování rázu urbanistické struktury území a krajiny - Politika územního rozvoje, 

Je však třeba konstatovat, že navrhovaný rozsah rozvojových ploch je adekvátní současnému 
demografickému a společenskému vývoji v území a je optimalizován vůči dopravním koridorům a 
vymezení funkčních zón v území vzhledem k zamezení negativních vlivů vůči stávající i navrhované 
obytné zástavbě a předchází tak možnému živelnému nekoordinovanému a nekoncepčnímu rozvoji.  

Z celkového pojetí ÚP dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu Moutnice na životní 
prostředí k závěru, že při respektování výše uvedených podmínek a doporučení pro realizaci 
koncepce, ÚP Moutnice nevyvolá závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. 
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10 NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 

Zpracovatel SEA sám nenavrhuje monitoring indikátorů vlivu Územního plánu na životní prostředí. 
Monitorování kvality ovzduší ani klimatických charakteristik na území města nejsou navrženy, 
v bezprostřední blízkosti řešeného území se nachází stanice imisního monitoringu Brno - Tuřany.  

V rámci této dokumentace byly stanoveny následující podmínky: 

1. Jsou vytvořeny územní podmínky pro  realizaci systému hospodaření s dešťovou vodou. 

2. Jsou vytvořeny územní podmínky  pro zajištění dostatečné kapacity čištění odpadních vod. 

3. Jsou vytvořeny územní podmínky  pro zajištění ochrany obytných objektů před hlukem  

Realizovaný projekt tyto všeobecné podmínky splňuje. 

Vzhledem k tomu, že příprava územního plánu probíhala v součinnosti s posouzením SEA byla většina 
doporučení vznesených k jednotlivým plochám již zapracována do návrhu územního plánu a návrhu 
regulativů k jednotlivým typům funkčního využití území. 

 

 



ÚZEMNÍ PLÁN MOUTNICE 
Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Strana: 69  

11  NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH 
A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Z celkového pojetí ÚP dospěl zpracovatel posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí k závěru, že při respektování výše uvedených podmínek a doporučení a za 
předpokladu, že bude udělen souhlas příslušného úřadu s odnětím ploch ze ZPF, ÚP Moutnice 
nevyvolá závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. Z výše uvedeného 
důvodu doporučuje předloženou koncepci k realizaci včetně všech navržených ploch, za 
následujících podmínek: 

Na základě vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí navrhujeme pro Územní plán Moutnice 
SOUHLASNÉ STANOVISKO a doporučujeme předloženou koncepci k realizaci včetně všech navržených 
ploch za následujících podmínek a doporučení1: 

A. Akceptovatelnost jednotlivých ploch 

Podmíněně akceptovatelné plochy2 

Z6 Plocha je akceptovatelná za podmínky zajištění ochrany hlukově chráněných prostor ať už 
vhodnou orientací objektů či jejich umístěním na pozemku. 

Z8 Podmínkou využití plochy je prokázání splnění hygienických limitů hluku v případě umístění 
hlukově chráněných objektů např. školských či lůžkových zařízení. 

Plochy akceptovatelné bez podmínek 

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7, Z10, P1-P7, K1-K10.  

B. Podmínky využití ploch pro územní plán jako celek 

1. Všechny plochy vymezené územním plánem jsou podmíněně akceptovatelné za předpokladu, že 
k jejich vynětí ze ZPF bude udělen souhlas orgánu ochrany půdy. 

2. Veškeré záměry umisťované v jednotlivých funkčních plochách podrobit posouzení vlivů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, jestliže tomuto 
posouzení svým charakterem podléhají. 

3. Před umisťováním záměrů do ploch s funkčním využitím smíšené výrobní zajistit napojení na 
dopravní infrastrukturu tak, aby nedocházelo k zatížení obytných zón tranzitní a nákladní dopravou 
a to včetně fáze výstavby.  

4. Nově navrhované lokality musí být odkanalizovány oddílnou kanalizační sítí v souladu s § 38 
zákona č. 254/2001 Sb. Hodnoty znečištění u vypouštěných splaškových odpadních vod by měly 
odpovídat povoleným limitům kanalizačního řádu, aby funkčnost místních ČOV nebyla ovlivněna.  

5. V rámci navrhovaných ploch musí být realizována opatření k maximálnímu zdržení dešťových vod 
na těchto pozemcích např. pomocí zasakovacích systémů resp. retenčních nádrží, tzn. zachovat 
odtokový součinitel z předmětné plochy v souladu s § 27 zákona č. 254/2001 Sb. 

C. Ostatní doporučení 

1. Realizovat skladebné prvky ÚSES. 

2. Při zastavování ploch bydlení resp. ploch výroby citlivě volit hmotové i architektonické pojetí 
objektů a umístění na pozemku tak, aby nedošlo ke vzniku nových nevhodných dominant. 

3. Minimalizovat trvalé zábory půdy, zejména na půdách I. a II. třídy ochrany, stanovit maximální 
zastavěnost pozemků dle jednotlivých funkčních využití návrhových ploch; 

                                                      
1 Většinu podmínek a doporučení je třeba uplatnit v následných povolovacích řízeních při zastavování návrhových 
ploch (územní řízení), resp. při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace (územní studie, regulační 
plány), výčtem podmínek realizace není nijak dotčena povinnost stavebníka prověřit záměr dle speciálních předpisů 
(vodní zákon, zákon o ovzduší, hygienické předpisy apod.) 
2 Podrobné zdůvodnění navrhovaných opatření u jednotlivých ploch je uvedeno v kapitole 6 
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4. Velikost a tvar stavebních pozemků v rámci navrhovaných ploch bydlení vymezovat tak, aby 
zůstala zachována struktura stávajícího navazujícího zastavěného území resp. charakter ostatních 
ploch včetně záhumenků; 

5. Výrobní areály odclonit od okolí pásy izolační zeleně.  
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12  NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 
Tato část dokumentace je určena zájemcům o všeobecné informace. Jsou zde shrnuty veškeré předchozí 
kapitoly do přehledné a stručnější formy. Podrobnější informace zájemce najde v předchozích kapitolách. 

Nutnost zpracování této studie vychází ze závěru zjišťovacího řízení, jež je součástí koordinovaného 
stanoviska Jihomoravského kraje, vydaného v rámci projednávání návrhu zadání územního plánu 
Moutnice. Hlavními důvody jsou: územní plán Moutnice může závažně ovlivnit životní prostředí, stanoví 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, a na úrovni předloženého návrhu zadáni nebylo možné územní plán dostatečně 
posoudit dle kritérií, jež stanoví příloha č. 8. zákona.  

Posouzení vlivu ÚP Moutnice na životní prostředí bylo zpracováno souběžně s přípravou návrhu územního 
plánu. 

Údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území jsou shrnuty v kapitole 3., vývoj životního 
prostředí bez provedení koncepce je popsán v kapitole 3.11. a vlivy koncepce jsou popsány v kapitole 7. 

Zde dále uvádíme základní závěry: 

Návrh územního plánu v zásadě nemění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce Moutnice a jejího 
katastrálního území danou dosavadní urbanizací řešeného území.  

Nové plochy pro bydlení jsou vymezeny v po celém zastavěném  a organicky navazují na současné obytné 
území.  

Stávající systém dopravní a technické infrastruktury zůstává zachován. V návaznosti na něj jsou vymezeny 
plochy pro rozvoj výrobních funkcí v území tak, aby byly minimalizovány nepříznivé důsledky na rezidenční 
území obce. Nově je vymezena občanská vybavenost a veřejná prostranství v centrální části.  

Navrhované zastavitelné plochy respektují vymezení ÚSES i zastoupení ekologicky relativně stabilnějších 
částí krajiny v řešeném území a nevytváří bariéru bránící migrační prostupnosti v krajině. Ohniska 
biodiverzity v řešeném území, nebudou novým územním plánem dotčena ani jinak významně ovlivněna.  
Zastavitelné plochy jsou vymezovány převážně na zemědělské půdě bez zastoupení trvalých formací. 
Tam, kde jsou zastavitelné plochy navrženy v blízkosti vodních toků, je třeba zachovat břehové porosty a 
manipulační vzdálenost od toku.  

Předpokládaný zábor zemědělské půdy v katastrálním území Moutnice navrhovaný pro zastavitelné plochy 
v rámci nově pořizovaného územního plánu je vzhledem k současně zastavěnému území i stávajícímu a 
očekávanému rozvoji regionu adekvátní (cca 3,37 ha + 5,54 ha vymezených dřívějším ÚP), většina záboru 
je určena pro bydlení a smíšené bydlení. Plochy určené pro bydlení a smíšené venkovské bydlení jsou 
vyčísleny jako 100% výměra zabíraných pozemků, skutečný zábor však bude významně menší (většinu 
záboru zaberou zahrady, lze očekávat zastavěnost cca 30%). Návrhové plochy jsou umístěny především 
na půdách II. třídy ochrany, které převládají v celém řešeném území.  

Navrhováno je rovněž 1,69 ha záboru ZPF určeného pro výrobu a skladování v návaznosti na stávající 
zastavěné území a hlavní přístupové komunikace tak, aby nedocházelo k ztížení obdělávání zbývajících 
zemědělských ploch. Tento zábor pro výrobní funkce byl vymezen již ve stávajícím územním plánu, lze jej  
vzhledem k charakteru řešeného území a jeho rozvojovému potenciálu považovat za přiměřený.  

Zastavitelné plochy s možností umístění chráněných prostorů z hlediska hluku v návaznosti na 
komunikace jsou vymezeny s podmínkou prokázání plnění hlukových limitů v případě umístění hlukově 
chráněných prostor. Jedná se o plochy v návaznosti na II/308. Což je v souladu se zjištěními v rámci SEA, 
zejména v případě ploch Z6, Z8. Podél silnic III/41611 Moutnice – Blučina a silnice III/41612 Velké 
Němčice - Moutnice lze vzhledem k nižším intenzitám dopravy očekávat spolehlivé plnění hygienických 
limitů. 

V posuzovaném případě nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva navrhovány žádné funkční plochy, jež by, 
vzhledem k navrhovaným podmínkám využití ploch, mohly mít potenciálně významně negativní vliv na 
veřejné zdraví.  

Plochy vymezené v rámci projednávaného návrhu územního plánu pro bydlení nemají z hlediska 
veřejného zdraví žádné negativní vlivy na okolí a rovněž negativní vlivy okolí na kvalitu bydlení v těchto 
plochách jsou zanedbatelné. Přímé pozitivní vlivy na veřejné zdraví bude mít zejména vyřešení uvažovaná 
realizace dopravní infrastruktury a odvedení tranzitní dopravy ze zastavěného území. 
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Pozitivně se dále projeví rozšíření nabídky atraktivních stavebních pozemků s potenciálem oživení 
současného nepříznivého demografického vývoje v obci. Vzhledem k tomu, že příprava územního plánu 
probíhala v součinnosti s posouzením SEA byla většina doporučení vznesených k jednotlivým plochám již 
zapracována do návrhu územního plánu a návrhu regulativů k jednotlivým typům funkčního využití území. 

Z celkového pojetí ÚP dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu Moutnice na životní 
prostředí k závěru, že při respektování výše uvedených podmínek a doporučení pro realizaci 
koncepce ÚP Moutnice nevyvolá závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. 
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