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1.
Vyhodnocení koordinace vyuţívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Politika územního rozvoje
Při zpracování návrhu územního plánu Kladeruby byla respektována Politika územního
rozvoje České republiky 2008, která byla schválena usnesením vlády č. 929/2009 ze dne 20. 07.
2009. Materiál byl připravován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s ostatními
ústředními orgány státní správy a s kraji. Politika územního rozvoje vymezuje jednotlivé specifické
oblasti, přičemž území řešené územním plánem Kladeruby se nalézá v dosahu specifické oblasti SOB
2 Specifická oblast Beskydy. Z tohoto dokumentu vyplývají pro řešení územního plánu obce
Kladeruby následující požadavky:
1.1

a)
Vytvářet územní podmínky pro umísťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky.
b)
Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se
Slovenskem.
c)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras
d)
Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace
e)
Vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství.
Poznámky k jednotlivým bodům s komentářem jak byl jejich obsah naplněn při tvorbě územního
plánu:
ad a) Rozsah území řešené obce neumožňuje vytvořit podmínky pro restrukturalizaci ekonomiky.
Vhodnějším nástrojem pro splnění tohoto úkolu jsou spíše zásady územního rozvoje řešící tyto
globální otázky. V územním plánu Kladeruby byly navrženy čtyři plochy určené pro rozvoj výroby.
Jedná se o plochy V 431, 432, VZ 445, 446.
ad b) Dostupnost řešeného území je zajištěna silnicemi 3. třídy. Prostupnost krajiny je na
vyhovující úrovni. Hustotu sítě polních a lesních cest je možno posoudit z koordinačního výkresu.
Důležité lesní a polní cesty, které v některých případech nejsou zaneseny v katastrální mapě, byly
v územním plánu stabilizovány jako plochy dopravní infrastruktury DS.
ad c) Zlepšení dopravní dostupnosti Slovenska je, i přes značnou vzdálenost řešeného území od
hranic se Slovenskou republikou, realizována na úrovni cykloturistické trasy spojující Kladeruby
s Choryní.
ad d) Na rozvoj rekreace a cestovního ruchu byl při tvorbě územního plánu Kladeruby kladen
mimořádný důraz. Je zde navržena celá řada ploch určených k umístění objektů a zařízení
posilujících rekreaci a cestovní ruch v řešeném území. Jedná se zejména o plochy OS 282 - rozšíření
stávajícího sportovního areálu. Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajištěn zákresem a respektováním
stávajících turisticky značených cest a návrhem cyklostezky propojující Kladeruby a Choryni - DS
408. Na řešeném katastru je navržena rozhledna (OX 251) - jedna z ploch přispívajících k posílení
a využití rekreačního potenciálu řešeného území.
ad e) V územním plánu jsou navrženy dvě rozvojové plochy určených pro zemědělskou a lesnickou
výrobu - VZ 445, 446. Tím jsou vytvořeny územní podmínky pro zajištění obhospodařování a údržbu
krajiny.
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Z republikových priorit se řešeného území dotýkají následné priority:
19

Brownfields
V územním plánu Kladeruby jsou vytvořeny předpoklady pro polyfunkční využívání částečně
opuštěného areálu zemědělského družstva. Na tuto stávající plochu navazují návrhové plochy V 431, 432, VZ
445.
Hospodárné využití zastavěného území
Požadavek na podporu přestaveb, revitalizací a sanací území je splněn taktéž návrhem plochy BI 128,
V 431 - plochy přestavby.
19

Zachování veřejné zeleně
Stávající veřejná zeleň je územním plánem Kladeruby respektována a stabilizována. Je navržena
plocha pro rozvoj veřejné zeleně PZ 416.
19

Zelené pásy
V územním plánu Kladeruby jsou vymezeny a chráněny před zastavěním plochy veřejně přístupné
zeleně. Zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí řešeného sídla bude
realizována pomocí územních systémů ekologické stability. Dále jsou navrženy plochy K 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663 řešící rozčlenění stávajících ploch zemědělské půdy na menší
celky, čímž dojde ke zlepšení estetického a ekologického působení krajiny v okolí řešené obce. Tyto zelené
pásy v krajině taktéž přispějí ke zmírnění následků přívalových dešťů.
21

Zlepšování dostupnosti území
Nové plochy pro výstavbu byly navrženy tak, aby nevyvolávaly nároky na změny dopravní
infrastruktury. Dopravní dostupnost těchto ploch je zajištěna buď ze stávajících komunikací, popřípadě z
navržených komunikací, kterými jsou ty stávající prodlouženy.
Územním plánem Kladeruby jsou vytvořeny podmínky pro enviromentálně šetrné formy dopravy tím,
že jsou zde stabilizovány stávající a a navrženy rozvojové plochy pro cyklistickou dopravu (cyklostezka
spojující Kladeruby s Choryní).
24

Preventivní ochrana území a obyvatelstva
Řešené území není ohroženo záplavami ale je ohroženo přívalovými vodami při extrémních srážkách.
Proto jsou v územním plánu Kladeruby navrženy plochy umožňující realizaci pásů zeleně v okolní zemědělské
krajině. Jedná se o plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663. Podmínky pro
zvýšení přirozené retence srážkových vod v okolí řešené obce jsou vytvořeny stabilizací stávající krajinné
zeleně a vymezením systému ÚSES.
V územním plánu je řešen i suchý poldr Juhyně jižně od obce. Plochy T* 399, K 655, WT 463, 464,
465.
25

26

Záplavová území

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím řešeným územím je řeka Bečva, která má
vyhlášeno záplavové území. Toto záplavové území se skládá ze tří dílčích záplavových území a sice
Q5, Q20 a Q100. Jelikož byla tato záplavová území stanovena nad mapovým podkladem v měř. 1:10
000, při převzetí do katastrální mapy v měř, 1:2 880 dochází v mnoha případech k tomu, že parcela
vodního toku leží mimo dvojici čar představující rozliv při povodni.
Jelikož Bečva protéká pouze neobydleným severovýchodním okrajem řešeného území nepředstavuje
pro řešenou obec žádné ohrožení.
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1.2

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

Správní území obce Kladeruby bylo řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje
(ZÚR ZK) vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č.usn. 0761/Z23/08. Tyto
ZÚR ZK nabyly účinnosti 23.10.2008.
Pro řešené území ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vyplývá požadavek na
respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývajících z vymezení:
a) specifické oblasti republikového významu – SOB 2 Beskydy zejména
-

vytváření územních podmínek pro restrukturalizaci ekonomiky

Rozsah území řešené obce neumožňuje vytvořit podmínky pro restrukturalizaci
ekonomiky. Vhodnějším nástrojem pro splnění tohoto úkolu jsou spíše zásady územního
rozvoje řešící tyto globální otázky. V územním plánu Kladeruby byly navrženy čtyři plochy
určené pro rozvoj výroby. Jedná se o plochy V 431, 432, VZ 445, 446.
vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se
Slovenskem.
Dostupnost řešeného území je zajištěna silnicemi 3. třídy. Prostupnost krajiny je na
vyhovující úrovni. Hustotu sítě polních a lesních cest je možno posoudit z koordinačního
výkresu. Důležité lesní a polní cesty, které v některých případech nejsou zaneseny v katastrální
mapě, byly
v územním plánu stabilizovány jako plochy dopravní infrastruktury DS.
-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras
Zlepšení dopravní dostupnosti Slovenska je, i přes značnou vzdálenost řešeného území
od hranic se Slovenskou republikou, realizována na úrovni cykloturistické trasy spojující
Kladeruby s Choryní.
-

vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace
Na rozvoj rekreace a cestovního ruchu byl při tvorbě územního plánu Kladeruby kladen
mimořádný důraz. Je zde navržena celá řada ploch určených k umístění objektů a zařízení
posilujících rekreaci a cestovní ruch v řešeném území. Jedná se zejména o plochy OS 282 rozšíření stávajícího sportovního areálu. Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajištěn zákresem
a respektováním stávajících turisticky značených cest a návrhem cyklostezky propojující
Kladeruby a Choryni - DS 408. Na řešeném katastru je navržena rozhledna (OX 251) - jedna z
ploch přispívajících k posílení a využití rekreačního potenciálu řešeného území.
-

Vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského
charakteru, zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství.
V územním plánu jsou navrženy dvě rozvojové plochy určených pro zemědělskou
a lesnickou výrobu - VZ 445, 446. Tím jsou vytvořeny územní podmínky pro zajištění
-

obhospodařování a údržbu krajiny.
řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR
V územní plánu Kladeruby byly řešeny přednostně územní souvislosti ploch a koridorů
vymezených ZÚR. V řešeném území se jedná o koridor E01 pro vedení elektro, koridor P04 pro
plynovod a nadregionální ÚSES.
-
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b) plochy pro ochranu před povodněmi - suchý poldr Juhyně

Plocha pro tento suchý poldr je řešena jižně od zastavěného území obce Kladeruby. tento
poldr bude realizován výstavbou hráze T* 399. V ploše tohoto suchého poldru se nachází návrhová
plocha K 655 určená k realizaci odpočinkové zeleně a plochy WT 463, 464, 465 určené k realizaci
malé vodní nádrže a přívodu a odvodu vody do a z této nádrže.
c) plochy a koridory územních systémů ekologické stability
-

regionální biokoridor č.1547 – Drážky – K 143

-

nadregionální biokoridor č.143 – Chropyňský luh – Oderská niva I
Oba tyto prvky ÚSES byly územním plánem upřesněny a stabilizovány v severní části

řešeného katastru a to tak, jsou reprezentovány vloženým lokálním biocentrem LBC
Mřenka.
Všechny prvky ÚSES jsou územním plánem respektovány jako nezastavitelné plochy.
d) ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
Ochrana typických znaků krajinného rázu byla v územním plánu vyřešena tak, že jsou zde

zakresleny (a tím stabilizovány) veškeré důležité krajinotvorné prvky. Krajinná scéna se uplatňuje
nejvýznamněji na bodech významných panoramatických výhledů, které jsou zakresleny
v koordinačním výkrese.
V územním plánu Kladeruby bylo upřesněno územní vymezení lokálních prvků ÚSES.
Předpoklady pro zvýšení retenčních schopností krajiny jsou v územním plánu vytvořeny tím,
že jsou zde zakresleny jednak zařízení narušující tuto retenční schopnost (meliorace) a jednak jsou
zde vytipovány plochy pro realizaci pásů zeleně v okolní zemědělské krajině. Jedná se o plochy K 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663. Podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových
vod v okolí řešené obce jsou vytvořeny stabilizací stávající krajinné zeleně a vymezením systému ÚSES.
Všechny tyto navržené prvky by měly přispět k akumulaci a zadržení vody v krajině. To je velice

důležité z toho důvodu, že jejich realizací dojde k celkovému zvlhčení navazujícího okolí a tím
zvýšení jeho akumulačních schopností. Vlhká půda totiž paradoxně pojme mnohem více vody než
půda suchá po níž přívalové srážky stečou do níže položených údolí, kde mohou způsobit záplavy.
Ochrana archeologických nálezů v území je možná pouze za předpokladu, že v případě
jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce jejich investor dle ustanovení §
22 odst. 2. zák. č. 20/19887 Sb. v platném znění již v době příprav stavby oznámí tento záměr
Archeologickému ústavu AV ČR Brno a uzavře v dostatečném předstihu před zahájením vlastních
prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí
oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při
provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových
prací informovat Archeologický ústav AV ČR nebo nejbližší muzeum a příslušný stavební úřad. Toto
je ovšem mimo rámec nástrojů územního plánování.
e) cílové charakteristiky krajiny

Aby bylo dosaženo cílové charakteristiky krajiny, byly navrženy plochy pro rozvoj
zemědělské výroby, aby byly vytvořeny podmínky pro zajištění obhospodařování a údržby krajiny.
Rozčlenění stávající fádní intenzivně zemědělsky využívané krajiny na menší celky bude dosaženo
realizací pásů zeleně - plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663.
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f) vymezení veřejně prospěšných staveb

Oba energetické záměry vyplývající ze ZUR (E01 a P04) jsou v územním plánu Kladeruby
vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.
g) vymezení veřejně prospěšných opatření

Veškeré prvky ÚSES vyplývající ze ZUR byly v územním plánu Kladeruby vymezeny
a stabilizovány jako funkční - tj. nejsou navrhované a proto nemohou být zařazeny mezi veřejně
prospěšná opatření.

1.3.

Ostatní koncepční rozvojové materiály Zlínského kraje

Při zpracování návrhu územního plánu Kladeruby byly respektovány tyto koncepční
rozvojové materiály Zlínského kraje:
Koncepce hospodaření s odpady Zlínského kraje, Plán odpadového hospodářství
Zlínského kraje (POH KV) schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 27.07.2004 vydaný ve
formě obecně závazné vyhlášky kraje. Obecně závazná vyhláška kraje byla zveřejněna ve Věstníku
kraje dne 22. 9. 2004.
Koncepce snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce
zlínského kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku,
těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského
kraje , vyhlášen Nařízením č. 1/2005n ze dne 7.11.2005)
Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Zlínského kraje (AQUA PROCON s. r.o., červen
2004) schválený dne 20.10.2004 usn. Č. 770/Z26/04 na 26. Zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje;
Generel dopravy Zlínského kraje, část Návrh výhledové koncepce GD ZK byla
schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.06.2004 usnesením č. 656/Z24/04; V současnosti
probíhá aktualizace tohoto dokumentu.
-

Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji na období 2008 – 2013 (květen

2008)
září 2008)
-

Územní energetická koncepce Zlínského kraje (energetická agentura Zlín, z. s. p. o.,
Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny

Územní plán Kladeruby je s těmito koncepčními materiály v souladu.
Koncepce hospodaření s odpady Zlínského kraje, str. 61 uvádí požadavek na zařazení
ekologické výchovy do osnov všech základních škol. V územním plánu je vytvořen předpoklad pro
splnění tohoto požadavku tím, že je zde zakreslena a stabilizována plocha stávající základní školy
v centru obce.
Koncepce snižování emisí a imisí Zlínského kraje
Lze konstatovat, že územní plán Kladeruby nebude mít významné negativní vlivy a dopady
na životní prostředí a veřejné zdraví na území Zlínského kraje, sousedních krajů, území České
republiky a nevykazuje významné negativní vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví a
přeshraniční vliv na okolní státy.
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Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Zlínského kraje
Do územního plánu Kladeruby je zakreslen vodovod a kanalizace v souladu s Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Čistírna odpadních vod je situována jižně od centra obce
Kladeruby.
Generel dopravy Zlínského kraje
Řešené území leží mimo silniční tahy mezinárodního, celostátního a krajského významu.
Program rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji
Rozvoj cestovního ruchu v kraji bude záviset na aktivitě všech subjektů zainteresovaných na
činnosti související jakkoli s tímto odvětvím. V souladu s tímto citátem z Programu rozvoje
cestovního ruchu ve Zlínském kraji byly v územním plánu Kladeruby navrženy plochy zajišťující
rozvoj cestovního ruchu. Jedná se zejména o plochy OS 282 - rozšíření stávajícího sportovního
areálu. Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajištěn zákresem a respektováním stávajících turisticky
značených cest a návrhem cyklostezky propojující Kladeruby a Choryni - DS 408. Na řešeném
katastru je navržena rozhledna severně od obce (OX 251) - jedna z ploch přispívajících k posílení
a využití rekreačního potenciálu řešeného území.
Územní energetická koncepce Zlínského kraje
Z tohoto materiálu vyplývá, že řešené území je nevhodné pro využití energie větru. Proto
nejsou v územním plánu Kladeruby navrženy žádné plochy pro umístění větrných elektráren.

1.4.

Širší vztahy

Při zpracování návrhu územního plánu obce Kladeruby bylo respektováno postavení obce ve
struktuře osídlení s převládající funkcí obytnou a obslužnou, s dobrými předpoklady pro rozvoj
těchto funkcí.
Byly respektovány i vazby řešeného území na okolí, zejména na nadřazenou komunikační síť,
na nadřazené soustavy inženýrských sítí a na územní systém ekologické stability.
Byly řešeny návaznosti vyplývající z územně plánovací dokumentace sousedních územních
obvodů:
Hustopeče nad Bečvou
Choryně
Valašské Meziříčí
Branky
Police
Kelč
Řešením návazností je myšleno navázání např. na inženýrské sítě přicházející, popřípadě
pokračující na území sousedního katastru (ZVVn 400 kV, Vn 22 kV, silniční komunikace, lesní a
polní cesty, hlavní vodovodní řady, VTL plynovod, STL plynovod) a zajištění kontinuity územních
systémů ekologické stability na sousedních katastrech.
ZVVn 400 kV Kelč - Kladeruby - Choryně
Vn 22 kV Kelč - Kladeruby - Choryně
Silniční komunikace Branky - Kladeruby - Kelč - Choryně
Lesní a polní cesty Hustopeče nad Bečvou, Choryně, Valašské Meziříčí, Branky, Police,
Kelč
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-

Hlavní vodovodní řady Branky - Kladeruby
VTL plynovod Kelč - Kladeruby - Choryně
STL plynovod Kelč - Kladeruby

2.
Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu téţ údaje o splnění pokynů pro
zpracování návrhu
Komentář k jednotlivým kapitolám Zadání územního plánu Kladeruby:
B.
Poţadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
B.1

Poţadavky vyplývající z politiky územního rozvoje

Viz kapitola 1.1 Politika územního rozvoje na str. 4 tohoto odůvodnění.
B.2

Poţadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Viz kapitola 1.2 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje na str. 6 tohoto
odůvodnění.
B.3

Poţadavky vyplývající z širších územních vztahů

Součástí územního plánu Kladeruby je výkres širších vztahů zpracovaný v měřítku 1 :
50 000, což je měřítko větší než měřítko ZÚR (viz §13 odst. 2 vyhl.).
Z tohoto výkresu je zřejmé zařazení řešeného území do mikroregionu
Valašskomeziříčsko - Kelečsko.
Zpracovatel územního plánu Kladeruby respektoval a vycházel ze schválených
koncepčních dokumentů Zlínkého kraje - viz kapitola 1.3 Ostatní koncepční materiály Zlínského
kraje na str. 8 tohoto odůvodnění.
V územním plánu Kladeruby byl zohledněn Územní plán sídelního útvaru Kladeruby
z roku 1996 včetně jeho dvou změn. Navržené záměry v územním plánu sídelního útvaru Kladeruby
byly zhodnoceny pokud jde o jejich aktuálnost. Plochy řešené ve změnách územního plánu, které
jsou již zastavěny byly v územním plánu zakresleny jako plochy stávající. Zbývající plochy řešené
změnami byly přehodnoceny na základě stávajících (01/2011) poznatků o řešeném území.
Dále byly zohledněny Mapy náchylnosti území k porušení stability svahů v měř. 1:10
000 (Česká geologická služba) a Mapy sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací v měř.
1:50 000. Všechna sesuvná území na řešeném katastru obsažená v obou výše uvedených
dokumentech byla zdigitalizována a poté použita jako podklad pro tvorbu územního plánu
Kladeruby.
Využití ploch dotčených výše uvedenými sesuvnými územími bylo v regulativech
podmíněno výsledkem inženýrsko geologického posouzení.

C.

Poţadavky vyplývající z územně analytických podkladů
Z územně analytických podkladů vyplývají pro území hlavní okruhy problémů k řešení.

Podmínky vyplývající z tohoto dokumentu jsou zapracovány v příslušných kapitolách územního plánu.
Mapová část územně analytických podkladů byla použita jako podklad pro zpracování doplňujících

a upřesňujících průzkumů.
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D.

Poţadavky na rozvoj území obce
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti a rekreace při

současném respektování a ochraně hodnotného krajinného prostředí a ostatních hodnot v území.
Jednotlivým drobným změnám, které by vedly ke ztrátě charakteru a identity prostředí obce
a krajiny se územní plán snaží zabránit formulováním co možná nejširších regulativů, aby jimi byly pokryty
i případné budoucí požadavky stavebníků.
Individuální roztroušenou zástavbu s možností dostavby obytnými a hospodářskými objekty je
možno umisťovat v rámci ploch s regulativem SO.3.

Demografická prognóza na níž byl územní plán řešen byla stanovena na 450 obyvatel.
Pro další rozvoj obce byly v územním plánu vymezeny tyto zastavitelné plochy
s rozdílným způsobem využití (s určením jednoznačných podmínek využití):
bydlení individuální
plocha občanské vybavenosti specifických forem
plocha pro tělovýchovu a sport
plochy pro silniční dopravu
plochy pro vodní hospodářství
plochy pro energetiku
plochy technické infrastruktury
plochy veřejných prostranství s převahou zpevněné plochy
plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy
plochy výroby a skladování
plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu
vodní plocha/tok
plocha krajinné zeleně
plocha přírodní
Nebyly vymezeny zastavitelné plochy pro rekreaci protože rekreaci umožňují plochy
smíšené obytné vesnické SO.3.

12

E.
Poţadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci
a uspořádání krajiny)
E.1

Základní podmínky pro řešení

Zastavěné území bylo vymezeno dle § 58 stavebního zákona a v souladu s metodickým pokynem
Ústavu územního rozvoje s názvem Vymezení zastavěného území ve smyslu stavebního zákona. Tento
materiál rozvádí, vysvětluje a upřesňuje § 58 Zákona č. 183/2006.
Při návrhu urbanistické koncepce rozvoje katastrálního území obce bylo navázáno na stávající
strukturu osídlení s ohledem na životní prostředí a ekologickou únosnost území. Při tvorbě územního plánu
Kladeruby projektant vycházel ze schválené územně plánovací dokumentace a schválených změn
Změna č.1 – schválena 11.3.1998
Změna č.2 – schválena 30.4.2002
Stávající obytné plochy byly vybilancovány (byly podrobně zmapovány při terénním průzkumu)
a byly navrženy nové plochy pro bydlení v celkovém součtu pro výhledový počet obyvatel obce do roku 2020
- 450 obyvatel. Tyto plochy byly navrženy s určitou rezervou protože se nedá předpokládat, že budou do roku
2020 všechny využity.
Zařízení základní občanské vybavenosti je schopno obsloužit 450 osob bydlících v obci. Územní plán
však jednotlivá zařízení občanské vybavenosti na komerční bázi nenavrhuje. Zařízení občanské vybavenosti je
součástí ploch občanského vybavení, případně ploch smíšených obytných.
Drobná zařízení občanské vybavenosti mohou vznikat i v plochách bydlení, nepřesáhne-li plocha
obchodního zařízení 1000 m2.
V obci Kladeruby se nenacházejí území s předpokladem nadlimitní hlukové zátěže z dopravní
infrastruktury.
Všechny navržené plochy pro nové funkce uvnitř i vně zastavěného území byly vymezeny jako
zastavitelné území.
Byly stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití,
přípustného a podmíněně přípustného využití

E.2

Plochy s rozdílným způsobem vyuţití

Plochy bydlení
Plochy bydlení samostatně vymezené (definice dle § 4 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území), za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí,
umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných
prostranství a občanského vybavení. Plochy bydlení zpravidla zahrnují pozemky bytových domů, pozemky
rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.
Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci byly do ploch bydlení zahrnuty pouze v případě, že splňují
podmínky §20 odst. 4 a 5 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Do ploch pro bydlení byly zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou
pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2.
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Součástí plochy bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto
vymezené ploše (§ 4 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
Velká část zastavěného území obce, určená pro bydlení ve smyslu předchozího odstavce,
v územním plánu vymezena jako plochy bydlení.

byla

Všechny nově navrhované plochy pro jednotlivé urbanistické funkce i plochy navržené v dnes
platném územním plánu, které nejsou ještě využity byly prověřeny z hlediska funkčního využití
území, celkové koncepce využívání území, rozsahu a velikosti navrženého území a tvaru lokality. Ty
z nich, které byly vyhodnoceny jako aktuální byly převzaty do nového územního plánu. Byly taktéž
prověřeny i vzájemné vztahy k okolním funkcím. To znamená, že byly maximálně omezeny návrhy
ploch pro bydlení v plochách, kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění jinou urbanistickou funkcí
- např. výrobou. V kapitole 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa je uvedeno proč je navržené řešení
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Výběr nejvhodnějších lokalit pro výstavbu rodinných domů byl proveden na jednáních zpracovatele,
určeného zastupitele obce a pořizovatele v průběhu zpracování územního plánu. Návrh územního plánu je tedy
již bez variantních řešení.
Bytové domy v obci navrženy nebyly
V územním plánu Kladeruby bylo navrženo deset ploch pro bydlení individuální BI 116, 117, 118,
119, 120, 121, 125, 126, 127, 128. Využití ploch, které s ohledem na charakter zástavby, urbanistickou
strukturu a způsob využití, nelze jednoznačně vymezit jako plochy pro bydlení bylo řešeno pro funkci bydlení
v rodinných domech flexibilně, stanovením podmínek přípustných činností ve smíšených plochách obytných
vesnických - SO.3
Kontakt ploch bydlení s plochami výroby byl minimalizován. Pouze plocha BI 128 má přímý kontakt
s okrajovými částmi plochy výroby. Předpokládá se, že objekt bydlení bude situován v severní části
plochy BI 128 - to znamená v odlehlé poloze vzhledem k výrobě.

Plochy rekreace
Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb
a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, např. veřejných prostranství, občanského vybavení,
veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků související dopravní a technické
infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami (§
5 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
Nové rekreační lokality v krajině v rámci řešení územního plánu nebyly vymezeny.
Pro rekreační účely lze využívat i některé objekty uvnitř zastavěného území obce. Z hlediska
funkčního využití však stále půjde o plochy bydlení nebo o plochy smíšené obytné.

Plochy občanského vybavení
Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro
vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. Dále
zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby,
vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury veřejných prostranství.
Plochy občanského vybavení byly vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy
dopravní infrastruktury tak, aby z nich byly přístupné (§6 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území).
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Stávající objekty občanského vybavení a plochy jejich pozemků byly v územním plánu vymezeny jako
plochy občanského vybavení.
Byly navrženy další nové samostatné plochy občanského vybavení. Jedná se o plochy OS 282 a OX
251.
Případná nová zařízení občanské vybavenosti (obchodu a služeb, veřejné správy, školství, kultury,
zdravotnictví, sportu, sociální péče), které budou drobnějšího rozsahu, je možno vybudovat i v rámci plochy
smíšené obytné, případně i plochy bydlení.
Stávající plochy bydlení smíšené vesnické SO.3 umožňují umístění ubytovacích kapacit (penziony
apod.) související s rozvojem cestovního ruchu.

Plochy veřejných prostranství
Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla, stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů
veřejných prostranství a další pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení,
slučitelné s účelem veřejných prostranství (§7 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území).
V rámci řešení územního plánu byly vymezeny další plochy veřejných prostranství. Jedná se o plochy
PV 401, 403, 404, 405, 406, 407, 409, PZ 416.

Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, případně staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostranství a dále pozemky související dopravní
a technické infrastruktury. Do ploch smíšených obytných byly zahrnuty pouze pozemky staveb a zařízení,
které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí
a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, zemědělství, které svým
charakterem a kapacitou nezvyšující dopravní zátěž v území (§8 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území).
Velká část zastavěného území obce, jeho středové části, navazující na plochy občanského vybavení
byly v územním plánu označena jako plochy smíšené obytné. V této zóně je přípustné bydlení, občanské
vybavení i malý rozsah nerušící výroby a služeb v zemědělství.
Nově navrhované lokality pro výstavbu rodinných domů do této kategorie zařazeny nebyly.

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací,
drah, vodních cest, letišť a jiných druhů dopravy. Plochy dopravní infrastruktury se zpravidla člení na plochy
silniční dopravy, plochy drážní dopravy, plochy letecké dopravy, plochy vodní dopravy a logistická centra
jako plochy kombinované dopravy (§9 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území).
Do těchto ploch byly zařazeny stávající komunikace, silnice a parkoviště, které nejsou zahrnuty
v jiných plochách, a dále nově navržené komunikace.

Plochy technické infrastruktury
Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně
související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod,
staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, veřejné komunikační sítě,
elektrokomunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody (§10 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území).
Do těchto ploch byly v územním plánu zařazena stávající i nově navrhovaná zařízení podle
předchozího odstavce. Bylo při tom vycházeno z koncepce řešení jednotlivých inženýrských sítí v obci.
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Kapacity technické infrastruktury území byly dimenzovány pro cca minimálně 450 trvale bydlících
obyvatel.

Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování zahrnují zpravidla pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování
například pro těžbu, hutnictví, těžké strojírenství, chemii, skladové areály, pozemky zemědělských staveb
a pozemky související veřejné infrastruktury. Plochy výroby a skladování se vymezují v přímé návaznosti na
plochy dopravní infrastruktury a musí být z nich přístupné (§11 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území).
Do kategorie ploch výroby a skladování byla zařazena plocha stávajícího areálu zemědělské farmy
s možností jejího rozšíření, což umožňuje umístit zde stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu, skladování a
zemědělství.
V plochách výroby a skladování je přípustné umístění služebních bytů charakteru dočasného
ubytování.
Pro malé podnikání je možno využít ploch SO.3 umožňujících umístění výrobních a nevýrobních
služeb a zemědělství.
Pro plochy výroby byla stanovena výšková regulace ve formě výškového omezení na 5 m od
upraveného terénu.
V centru obce nebyly vymezeny žádné nové výrobní plochy.
Požadavek na ochranu čistoty ovzduší se promítá do podmínky, že součástí ploch výroby musí být
15% zeleně.

Plochy smíšené výrobní
Plochy smíšené výrobní se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter
území není účelné jeho členění například na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické
infrastruktury, plochy těžby nerostů a plochy specifické. Plochy smíšené výrobní zahrnují pozemky staveb pro
bydlení pouze ve výjimečných případech a zvlášť odůvodněných případech (§12 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území).
V řešení územního plánu Kladeruby bylo navrženo zvětšení areálu farmy ZD ne v kategorii ploch
smíšených výrobních, pro provozování nezemědělské výrobní činnosti (drobná řemeslná výroba) ale
v kategorii ploch výroby a skladování protože tato kategorie v sobě zahrnuje i plochy smíšené výrobní.
Další nové výrobní areály navrženy nebyly.

Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky
určené pro převažující vodohospodářské využití (§13 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území).
Na vodním toku Juhyně byl navržen suchý poldr a v něm malá vodní nádrž sloužící k zadržení vody
v krajině.

Plochy zemědělské
Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb,
zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury (§14
Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
Při řešení územního plánu bylo postupováno velmi citlivě a ohleduplně vzhledem k ochraně
zemědělské půdy. Zvláště byly chráněny plochy s vyššími třídami ochrany půdy dle BPEJ a plochy
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zemědělské půdy s vloženými investicemi ke zvýšení úrodnosti půdy (např. provedené meliorace). Navržené
zábory zemědělské půdy pro rozvoj obce v souladu s platnými předpisy byly řádně vyhodnoceny a
zdůvodněny. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond - viz. kapitola 5 tohoto
odůvodnění.
Ke snížení vodní a větrné eroze přispěje realizace navržených prvků ÚSES a pásů krajinné zeleně K
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663.
Požadavek na ochranu ploch meliorací je v přímém rozporu s požadavkem na navržení opatření na
snížení půdní eroze a zlepšení retenčních schopností krajiny. Meliorace totiž retenční schopnosti krajiny
zhoršují. V regulativech uvedených u návrhových ploch zasahujících do provedených meliorací je sice
uvedeno, že jejich využití je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace),
ale to je pouze formální záležitost, protože po minimálně dvaceti letech zanedbané údržby melioračních
zařízení jsou tyto většinou nefunkční.

Plochy lesní
Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
V územním plánu Kladeruby nebyly navrženy žádné nové plochy pro zalesnění.
Při řešení územního plánu Kladeruby nedošlo k záboru lesní půdy. Předpokládané důsledky
navrhovaného řešení na PUPFL je uveden v kapitole 5.6 tohoto odůvodnění.
Při podrobném terénním průzkumu bylo zjištěno, že míra rekreačního využití lesů, z hlediska
krátkodobé rekreace (sběr lesních plodů, turistika ...), je velmi vysoká. Většina lesů v řešeném území není
oplocena, takže jsou volně přístupné. Navíc jsou protkány velmi hustou sítí lesních cest, které umožňují
rekreační využití formou cykloturistiky.

Plochy přírodní
Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně chráněné
krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit
včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a
technické infrastruktury (§16 Vyhlášky č.501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území).
Na katastrálním území obce Kladeruby byly do této kategorie ploch zařazeny plochy všech biocenter
v rámci ÚSES.
Nové plochy přírodní na území obce byly navrženy v souvislosti s návrhem lokálních biocenter
(LBC).

Plochy smíšené nezastavěného území
Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy
s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění například na plochy
vodní a vodohospodářské, zemědělské a lesní. Plochy smíšené nezastavěného území zahrnují zpravidla
pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, případně pozemky vodních
ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití (§17 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území).
Tato kategorie ploch se v územním plánu Kladeruby nevyskytuje.

Plochy těţby nerostů
Plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, pozemky pro
ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky
rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout
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i pozemky související dopravní a technické infrastruktury (§18 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území).
Do této kategorie ploch nebyly v územním plánu Kladeruby zařazeny žádné plochy. Plochy, které se
nacházejí v severní části katastru, v souvislosti s nivními usazeninami řeky Bečvy – chráněné ložiskové území
00900000 (CHLÚ) Hustopeče nad Bečvou a výhradní ložisko štěrkopísků Hustopeče nad Bečvou – Milotice č.
3009000 byly zakresleny do koordinačního výkresu.
Nové areály těžby na území obce nebyly navrženy.

Plochy specifické
Plochy specifické se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění zvláštních podmínek, které
vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství, sklady
nebezpečných látek. Do těchto ploch lze zahrnout pozemky související technické a dopravní infrastruktury
(§19 Vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území).
Plochy tohoto typu nejsou v územním plánu Kladeruby navrhovány.
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F.

Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury

F.1

Plochy dopravní infrastruktury

Územním plánem byl stabilizován komunikační systém obce založený koncepcí
schváleného ÚPN SÚ Kladeruby a to tak, že jsou významné komunikace zakresleny jako stávající.
Na ně jsou navázány komunikace návrhové umožňující dopravní obsluhu návrhových ploch (DS 300,
301, 302, 303).
Nebyly stanoveny žádné územní rezervy pro výhledová řešení rozšíření a rekonstrukce
stávající silniční sítě.
Nebyly navrženy žádné úpravy směrového a šířkového uspořádání silniční sítě.
Nebyly navrženy žádné plochy pro dopravu v klidu, protože stávající plochy mají dostatečnou
kapacitu.
Všechny návrhové plochy mají zajištěn přístup a příjezd.
Na území obce Kladeruby byly vymezeny cyklotrasy mimo hlavní dopravní koridory. Ve
východní části řešeného katastru je navržena cyklostezka spojující Kladeruby s Choryní (DS 408).
Nejsou navržena žádná náročná dopravní řešení, takže nebyla navržena ani etapizace.
V územním plánu Kladeruby nejsou navrženy žádné plochy pro hromadné garáže.

F.2

Technická infrastruktura

Plochy technické infrastruktury jsou řešeny ve většině případů jako součást
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Zásobování vodou
V obci Kladeruby je vybudován veřejný vodovod z roku 1947 napojený na místní zdroj vody prameniště Kladeruby s vydatností Q = 1,6 l/s. Ze dvou pramenních jímek v lese je voda gravitačně přiváděna
přívodním řadem OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m do obce. Voda je hygienicky zabezpečena v samostatné
chlorovně situované před obcí. Rozvodné řady v obci jsou cca z 50% rekonstruovány v PVC, zbývající jsou
z LT a OC DN 80 a 100. Rozvodné řady mají celkovou délku 3300 m. Na konci rozvodné sítě za spotřebištěm
je situován VDJ Kladeruby 80 m3 (325,19 - 327,29 m n.m.) z roku 1948. Obec je z vodojemu zásobena
v jednom tlakovém pásmu.
V následujícím období bude stávající vodovodní síť rozšiřována do ploch navrhované
zástavby v souladu s územním plánem.
V hlavním výkrese nejsou navrženy žádné plochy pro rozvoj vodovodní sítě. Toto rozšiřování
bude probíhat v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
V dlouhodobém výhledu je uvažováno s napojením vodovodu na SV Stanovnice výtlačným
řadem od obce Branky s nutností vybudování nové ZČS Kladeruby na k.ú Branky. Výtlačný řad LT DN 150
délky 2100 m bude napojen na stávající přívodní řad z prameniště Kladeruby. V rámci této akce bude nutno
rekonstruovat přívodní řad z prameniště Kladeruby OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m a rozvodnou vodovodní
síť z LT a OC DN 80 a 100 v délce 1700 m.
Odkanalizování
V obci je vybudována nesoustavná síť jednotné kanalizace, do které je zaústěna část OV ze
septiků. Zbývající OV jsou likvidovány v jímkách na vyvážení.
- délka kanalizace je cca 4630 m, DN 300 - 600
- 88% obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci.
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Část stávající kanalizace bude rekonstruována, stávající stoky budou podchyceny a zaústěny
na novou ČOV umístěnou jižně od centra obce.
V odlehlých lokalitách budou odpadní vody jímány v bezodtokových jímkách s odvozem,
popř. v domovních ČOV.
Orientační výměry:
- jednotná kanalizace DN 400, délka cca 300 m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN 300 - 400, délka cca 660 m.
Pozemkové úpravy budou v katastru obce Kladeruby řešit i eliminaci extravilánových vod,
které ohrožují zastavěné území.

Vodní toky a nádrže
Nejdůležitějším vodním tokem v řešeném území je řeka Bečva. Vzhledem k tomu, že se
nachází v severní části řešeného katastru ve vzdálenosti asi 2 km od zastavěného území obce, nemůže obec
Kladeruby nijak ohrozit. V koordinačním výkrese je zakresleno záplavové území Q5, Q20 a Q100 společně
s čárou rozlivu z roku 1997. Jelikož byla tato záplavová území stanovena nad mapovým podkladem

v měř. 1:10 000, při převzetí do katastrální mapy v měř, 1: 2 880 dochází v mnoha případech k tomu,
že parcela vodního toku leží mimo dvojici čar představující rozliv při povodni.
Řešení tohoto rozporu rozpor mezi oficiálním zakreslením stanoveného záplavového území
se skutečnou situací v terénu je mimo kompetence územního plánování.
Problematika extravilánových vod ohrožující řešenou obec při extrémních srážkách byla
v územním plánu řešena návrhem pásů krajinné zeleně - plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663 rozčleňující okolní zemědělskou krajinu.
Jižně od obce protéká říčka Juhyně. Tato drobná vodoteč nemá vyhlášeno záplavové území
a je ve východní části katastru zregulována. Jižně od obce je na této vodoteči navržen suchý poldr - T* 399.

V ploše tohoto suchého poldru se nachází návrhová plocha K 655 určená k realizaci
odpočinkové zeleně a plochy WT 463, 464, 465 určené k realizaci malé vodní nádrže a přívodu
a odvodu vody do a z této nádrže. Tento záměr je převzat z projektu "Juhyně - PBPO a obnova přirozené
hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy" - ing. Miroslav Šindlar, Hradec Králové, prosinec 2010.
Správcem obou vodních toků vyskytujících se v řešeném území - Spojené Bečvy a Juhyně je
Povodí Moravy, s.p. Toto je uvedeno i v grafické části územního plánu - výkres dopravy a technické
infrastruktury a koordinační výkres.
Zásobování plynem

V následujícím období bude stávající plynovodní síť rozšiřována do ploch navrhované
zástavby v souladu s územním plánem. Nejsou za tímto účelem navrženy žádné speciální zastavitelné
plochy, protože veškeré navržené větve STL plynovodu budou umístěny v plochách stávajících veřejných
prostranství, popřípadě v plochách dopravní infrastruktury. Proto nejsou navrženy plochy pro rozšíření
plynovodní sítě.
V územním plánu je zakreslena plocha pro realizaci propojovacího VTL plynovodu Choryně Kelč - TE 365, 366, 367.
Zásobování elektrickou energií
Potřebný příkon pro stávající i nově navrhovanou výstavbu bude zajišťován výkonem
stávajících transformátorů, s postupným osazováním výkonnějších, transformátorů. Skutečná velikost
trafostanic bude záviset na momentálních požadavcích odběratelů.
S výstavbou větrných elektráren v řešeném území počítáno není protože z Územní energetické
koncepce Zlínského kraje vyplývá, že katastrální území Kladeruby není vhodné pro využití energie větru.
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Měřitelná průměrná roční rychlost větru je pouze v jižní části řešeného katastru - 3,5 m/s. Pro využití energie
větru je nutné dosáhnout minimálně 5 m/s.
Rozvod veřejného osvětlení na hlavních komunikacích v obci je mimo kompetence územního
plánování.
Vzhledem k nejaktuálnějšímu vývoji veřejného mínění ve vztahu k fotovoltaickým
elektrárnám, jako příčině zdražování elektrické energie, nebyly v územním plánu vymezeny žádné plochy pro
využití netradičních a alternativních zdrojů energie.
Spoje a slaboproudá zařízení
Zajištění pokrytí území signálem mobilních sítí je mimo kompetence územního plánu.
Územním plánem nejsou navrženy žádné vysoké objekty, které by mohly narušit radioreleové
trasy nebo signály mobilních operátorů.
Zásobování teplem
Zásobování teplem pro nově vymezené plochy zástavby je vyřešeno návrhem jejich
plynofikace.
Požadavek, aby rodinné domy spalující dosud pevná paliva, byly pokud možno převedeny na
jiný typ topení, případně použity zplynovací kotle na dřevo je mimo kompetence územního plánování.
Odpadové hospodářství

Plochy pro sběr, třídění a recyklaci odpadů je možno umístit v rámci stávající plochy
zemědělského areálu.

F.3

Struktura občanské vybavenosti

Zařízení občanského vybavení mohou být umístěna v souladu s požadavky vyhlášky
č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území buď v plochách občanského vybavení nebo
v plochách smíšených obytných. Malá zařízení občanského vybavení mohou být zařazena i do ploch bydlení
s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2.
Jednotlivá zařízení občanské vybavenosti byla posouzena podle oborů činností či
poskytovaných služeb, dále podle vztahu k podnikatelské činnosti, tj.
- zařízení, která jsou předmětem podnikatelského zájmu fyzických či právnických osob
- zařízení nekomerčního charakteru o jejichž provozování ze strany podnikatelských subjektů
není zájem
Všechny tyto kategorie objektů a ploch občanské vybavenosti byly v územním plánu
zakresleny jako plochy občanského vybavení - O.
Existující zařízení občanského vybavení byla při řešení územního plánu respektována, pokud
nebyla na překážku koncepce budoucího řešení. Nová zařízení, která jsou předmětem podnikatelského zájmu
fyzických či právnických osob, budou vznikat nezávisle na územním plánu, na základě rozvoje soukromé
podnikatelské činnosti a poptávky a nabídky. Musí však respektovat zařazení do funkčních ploch. V územním
plánu byla vyčleněna strategicky významná plocha pro rozšíření stávajícího sportovního areálu jižně od obce OS 282.
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G.

Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Za hodnoty v řešeném území byly při tvorbě územního plánu Kladeruby považovány:

Architektonické a urbanistické hodnoty
Do grafické části územního plánu (koordinační výkres) byly zakresleny pohledové dominanty,
drobná architektura a urbanistické hodnoty místního významu a původní zástavba vykazující tradiční stavební
postupy a formy. Řešení územního plánu tyto hodnoty respektuje tím, že nejsou dotčeny žádnými návrhovými
plochami, které by je mohly negativně ovlivnit.
Řešením územního plánu Kladeruby byla zachována urbanistická struktura obce a dodržena
zásada oddělení neslučitelných urbanistických funkcí.

Historické hodnoty
Územní plán byl navržen tak, aby byly respektovány architektonické, urbanistické, historické
a přírodní hodnoty řešeného území.
V řešeném území se nacházejí tyto nemovité kulturní památky:
31239/8-263 Kaple Panny Marie se zvonicí
51039/8-4031 Kamenný kříž
101131 Zemědělský dvůr
Kromě výše uvedených nemovitých kulturních památek se v řešené obci ještě nalézají kulturní památky
místního významu:
- Tvrziště u č.p. 121 na Hořansku
- Požární zbrojnice
- Kříž před kaplí Panny Marie
- Kříž na jižním okraji obce u silnice na Branky z roku 1879
- Boží muka na pravém břehu potoka u JZ okraje zemědělského družstva

Přírodní hodnoty
Plochy zeleně uvnitř obce nejsou územním plánem zmenšovány. Byla navržena plocha
veřejného prostranství s převahou nezpevněné plochy PZ 416 související s plochami BI 116, 117.
Byla respektována pásma hygienické ochrany vodních zdrojů a jejich režimy v území.
Byla respektována navržená přírodní rezervace Doubrava – Bečva. Vyskytují se zde ohrožené
a vzácné druhy květeny.
Územní rozvoj obce je navržen citlivě vzhledem k ochraně zemědělské půdy. Zvláště byly
chráněny zemědělské plochy s vyššími třídami ochrany půdy dle BPEJ a plochy provedených meliorací.
Při návrhu územního rozvoje obce bylo postupováno citlivě vzhledem k ochraně pozemků
určených k plnění funkcí lesa a respektováno 50 m pásmo od okraje lesních pozemků (zastavitelné plochy
byly navrženy tak, aby na nich bylo možné umístění objektů mimo pásmo).
Plochy zemědělské půdy a PUPFL, které jsou v řešení územního plánu navrženy pro nové
funkční využití, byly vyhodnoceny a jejich odnětí bylo řádně zdůvodněno v souladu s platnou legislativou.
Byla navržena územní opatření na snížení půdní, vodní a větrné eroze a opatření ke zlepšení
retenční schopnosti krajiny. Jedná se o plochy K 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662,
663.
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V územním plánu Kladeruby byla prověřena a doplněna prostupnost krajiny a návaznost
zastavěného území na krajinu. K prostupnosti krajiny přispěje navržená cyklostezka propojující Kladeruby a

Choryni - DS 408.
V řešení územního plánu byla respektována vedení nadřazených inženýrských sítí včetně
stanovených omezení v koridorech ochranných a bezpečnostních pásem.
Územním plánem je respektován navržený územní systém ekologické stability z ÚAP
Zlínského kraje. V rámci zpracování návrhu ekologické stability území byla upřednostněna protierozní
opatření, která zamezí vodní erozi a splachům půdy.
Systém ÚSES byl v územním plánu stabilizován na plochách přírodních, plochách lesních,
krajinné zeleně, a vodních plochách. Navržen byl na plochách zemědělských.
Územní plán Kladeruby je navržen tak, aby byl krajinný ráz kvalitativně posílen. Nejsou
například navrženy žádné plochy na zalesnění ale naopak jsou vytvořeny územní podmínky pro rozčlenění
krajiny pomocí pásů zeleně plnících i funkci protierozních opatření a přispívajících ke zmírnění následků
přívalových dešťů.
Solitérní zeleň plnící funkci pohledových dominant a orientačních bodů v krajině je v grafické
části územního plánu (koordinační výkres) jednoznačně identifikována a tím stabilizována, čímž je zajištěna
její existence i do budoucnosti.
Body významných panoramatických pohledů do krajiny jsou v grafické části územního plánu
(koordinační výkres) jednoznačně identifikovány a navrženy k zachování i do budoucna tím, že v jejich okolí
není navrženo žádné zalesnění.

Na území obce se nachází několik pozoruhodných stromů. Největšími stromy jsou
jasany na zahradě u domu č. p. 42. Vzrostlé lípy se nacházejí na odbočce při cestě do mlýna, u
kapličky padlých nad obcí a jinde.

H.

Poţadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
V územním plánu Kladeruby nebyly navrženy žádné plochy asanací, vč. návrhů na

odstranění staveb a zařízení. Podrobná tabulka veřejně prospěšných staveb vycházející z výkresu veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací se nachází ve výrokové části kapitola 7.
V územním plánu Kladeruby je vymezena jedna plocha pro prověření změn územní studií - BI
126.
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I.

Další poţadavky vyplývající ze zvláštních předpisů
Obrana státu, civilní obrana, ochrana veřejného zdraví

I.1

Civilní obrana má ve vztahu k územnímu plánu dle č. 380/2002 Sb. §20 tyto
požadavky:

1

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Zájmové území není potenciálně ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní
povodní. Záplavové území není vyhlášeno.

2

Zóny havarijního plánování
Zóny havarijního plánování stanovuje krajský úřad , odbor životního prostředí,
eviduje a zabezpečuje je HZS ZK ve Zlíně s řešením komplexních opatření, včetně
evakuace. Zájmové území není součástí zón havarijního plánování.

3

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Dle směrnic CO je uvažováno s 1,5 m2 plochy na ukrytí 1 obyvatele. Pro výhledový
počet obyvatel k r. 2020 (tj. 450), je tedy potřeba 675 m2 úkrytových ploch. Tyto
plochy je možno zajistit ve sklepních prostorech stávajících objektů.

4

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Evakuované obyvatelstvo bude ubytováno mimo řešené území.

5

Skladování materiálu civilní obrany a humanitární pomoci
V řešeném území nejsou žádné sklady materiálů CO a humanitární pomoci. Tyto
sklady je možno, v případě mimořádné události, zřídit v prostorách školy, hospody
nebo na úřadě obce.

6
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěné území a
zastavitelná území obce
V řešeném území nejsou ani stávající ani navržené sklady nebezpečných chemických
látek.

7
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Záchranné práce budou organizovat složky IZS v součinnosti s orgány obce.

8

Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
V řešeném území nejsou ani stávající ani navržené sklady nebezpečných chemických
látek.

9

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzově je možno obyvatelstvo zásobovat z individuálních studní, které sloužily
jako zdroj vody před vybudováním obecního vodovodu.
Přerušená dodávka elektrické energie bude nahrazena dieselagregáty.
V sousedství stávajících i nově navržených komunikací, je nutno dodržet předpisy
CO. Musí být zabezpečena jejich nezavalitelnost při rozrušení okolní zástavby. V
případě, že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, musí být jejich šířka
minimálně:
(V1 + V2) / 2 + 6 m
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kde V1 a V2 je průměrná výška budov po střešní římsu v m.
Při jednostranné zástavbě se připočítává místo 6 m pouze 3 m.
I.2
Ložiska nerostných surovin
V obci Kladeruby je evidováno chráněné ložiskové území 00900000 Hustopeče nad Bečvou
a výhradní ložisko štěrkopísků Hustopeče nad Bečvou – Milotice č. 3009000, které jsou ve vlastnictví České
republiky. Při řešení územního plánu byla respektována jejich územní ochrana.
I.3
Ochrana ovzduší
Ve smyslu ustanovení § 17 odst.1 písm. a), zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, byl
respektován program snižování emisí a imisí Zlínského kraje, jehož dokument byl odsouhlasen radou
Zlínského kraje dne 28.6.2004, pod č.usn. 0636/R1604.

I.4
Geologie, inženýrská geologie, hydrogeologie
Využití r ozvojových ploch navržených na sesuvných územích zpracovaných Českou
geologickou službou nebo v jejich blízkosti je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení.

I.5
Ochrana před povodněmi
Severní část řešeného území kolem vodního toku řeky Bečvy leží ve stanoveném
záplavovém území. Jelikož Bečva protéká pouze neobydleným severovýchodním okrajem řešeného území
nepředstavuje pro řešenou obec žádné ohrožení.

I.6

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Řešení ÚSES v územním plánu Kladeruby vychází z Generelu ÚSES okresu Vsetín
zpracovaného pro území mimo CHKO Beskydy firmou Arvita P spol. s r. o. v roce 2007. Prvky
ÚSES zpracované v tomto generelu byly následně upraveny tak, aby korespondovaly s novějším
podkladem, kterým jsou ÚAP Zlínského kraje.
Prvky ÚSES jsou v řešeném území reprezentovány lokálními biocentry propojenými
lokálními biokoridory. Řešené území je jednotlivými prvky lokálního ÚSES jakoby olemováno.
Jedna větev lokálního ÚSES probíhá napříč řešeným územím podél říčky Juhyně. Na severu
řešeného katastru probíhá podél Spojené Bečvy (kromě lokálního biokoridoru) i biokoridor
nadregionální (podél Mřenky a dále na severozápad podél Bečvy) a regionální biokoridor (podél
Bečvy směrem na jihovýchod). Do řešeného území se tyto dva významné biokoridory promítají ve
vloženém lokálním biocentru na soutoku Mřenky a Spojené Bečvy v němž se vzájemně potkávají.
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J.

Poţadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

J.1

Střety a kolize zájmů a koncepcí

V územním plánu byly řešeny hlavní střety zájmů a problémů v území, kterými jsou zejména
nedostatečný rozsah ploch určených pro obytnou zástavbu. V územním plánu byl navržen dostatečný počet
územních rezerv pro novou obytnou výstavbu, protože možnost výstavby je jednou z nejlepších možností, jak
stabilizovat obyvatele v místě.
Návrh územního plánu nepočítá se vznikem žádných nepřístupných parcel.
Návrh jednotlivých prvků ÚSES byl přizpůsoben komplexnímu rozvoji obce navrženému v územním
plánu.
Při dalším rozvoji území bude zajištěna rovnováha mezi požadavky na urbanizaci území
a záměrem na zachování kulturních a přírodních hodnot území. Současně je zabráněno nekoordinovaným
sílicím požadavkům na realizaci obytné výstavby ve vysoce atraktivních lokalitách ve volné krajině. Další
rezervy budou ve stávajícím bytovém fondu, který může být rekonstruován a modernizován.
Při navrhování zastavitelných ploch byla zohledněna přírodně hodnotná území nevhodná k zástavbě.
V řešené obci se nevyskytují žádné dopravní závady.
Na celém území obce byl řešen problém čištění odpadních vod – viz dokumentace „Program rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“ – Centroprojekt Zlín, a.s. 2004. Ve výhledovém období budou
zrekonstruovány stoky jednotné kanalizace a napojeny na navrženou ČOV. U objektů, které nemohou být
napojeny na centrální ČOV, budou splaškové odpadní vody zneškodňovány v domovních ČOV, případně
jímány v bezodtokových jímkách na vyvážení, s následným odvozem na ČOV, případně přečerpávány do
jednotné kanalizace.
Byla navržena vhodná trasa pro regionální cyklistickou stezku propojující Kladeruby s Choryní.
Zastavěná území byla vymezena v souladu se stavebním zákonem v platném znění a s přihlédnutím k
metodickému pokynu Ústavu územního rozvoje názvem Vymezení zastavěného území ve smyslu stavebního
zákona.
Tím, že byla navržena cyklostezka a severně od obce rozhledna byly vytvořeny podmínky pro
zatraktivnění řešeného území z hlediska turistiky a cestovního ruchu.
Lesní cesty jsou součástí ploch LPF a nebyly v hlavním výkrese samostatně vyčleněny. Jejich hustotu
lze posoudit v koordinačním výkrese.
Sesuvná území byla zakreslena dle nejaktuálnějších podkladů České geologické služby.
Negativní důsledky plynoucí z geologicky nestabilních území byly eliminovány tak, že na těchto
geologicky nestabilních plochách byly navrženy rozvojové plochy pouze ve velmi omezené míře. Jedná se o
plochy OS 282, TE 354, 367, T* 399, VZ 445, WT 461, 462, 463, K 655. V regulativech je u těchto ploch
uvedeno, že jejich využití je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení.
Chodníky a pěší trasy budou součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (DS, PV).
Chodníky a pěší trasy jsou zakresleny v koordinačním výkrese.
Kritériem pro návrh obytné zástavba, veřejné zeleně a veřejně prospěšných staveb nebylo vlastnictví
jednotlivých parcel ale vhodnost a reálnost urbanistického řešení.
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Vodní toky a plochy dle údajů z katastru nemovitostí jsou v některých případech diametrálně odlišné
od skutečných vodních toků a ploch. Jedná se především o vodní tok Spojené Bečvy na severu řešeného
území. V hlavním výkrese je plocha tohoto vodního toku zakreslena dle údajů z katastru nemovitostí,
v koordinačním výkrese je tento zákres doplněn o liniovou informaci o poloze osy skutečné řeky.
Dopady do řešení územního plánu vyplývající z rozdílného vymezení pozemků v katastru nemovitostí
byly vyhodnoceny dle skutečné situace v terénu. Jednotlivé rozpory byly řešeny individuálně dle odborného
posouzení projektantem. Jako obecné pravidlo byla stanovena hodnota diference 25 m. U rozdílů nižších než
tato hodnota byly většinou respektovány údaje z katastru nemovitostí, u rozdílů vyšších byly většinou tyto
údaje, do ploch s rozdílným způsobem využití, upraveny.
Vyřešení rozporu mezi oficiálním zakreslením záplavového území a skutečnou situací v terénu je
mimo kompetence územního plánování.
Zpracování podrobného plánu ÚSES není úkolem územního plánování. Řešení ÚSES v územním
plánu Kladeruby vychází z Generelu ÚSES okresu Vsetín zpracovaného pro území mimo CHKO Beskydy
firmou Arvita P spol. s r. o. v roce 2007. Prvky ÚSES zpracované v tomto generelu byly následně upraveny
tak, aby korespondovaly s novějším podkladem, kterým jsou ÚAP Zlínského kraje.
Při návrhu ÚSES byly vyloučeny střety prvku ÚSES s jinými navrženými i stávajícími urbanistickými
funkcemi.
V rámci zpracování návrhu ÚP byly hranice biocenter maximálně ztotožněny s trvalým rozdělením
lesa, případně s hranicemi parcel.
V rámci použitelných nástrojů, které má územní plánování k dispozici byla zajištěna maximální
možná ochrana nemovitých kulturních památek a památek místního významu - objekty charakteristické pro
danou lokalitu.
Solitérní zeleň plnící funkci pohledových dominant a orientačních bodů v krajině je v grafické části
územního plánu (koordinační výkres) jednoznačně identifikována a tím stabilizována, čímž je zajištěna její
existence i do budoucnosti.
Požadavky obce a občanů byly v rámci zpracování územního plánu vyhodnoceny a v případě
vhodnosti do územního plánu zapracovány.

V řešení územního plánu bylo respektováno vedení nadřazených inženýrských sítí včetně
stanovených omezení v koridorech ochranných a bezpečnostních pásem.
V podmínkách využití jednotlivých regulačních zón je uvedeno, že součástí výrobních ploch musí být
15% zeleně.
Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení atraktivity bydlení, rozvoj služeb a technické infrastruktury
a zlepšení dopravní obslužnost území.
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J.2

Další požadavky vyplývající z vyhodnocení projednání

Dle stanoviska Obvodního báňského úřadu v Ostravě ….. ,, požadujeme zahrnout do
návrhu zadání ÚP podmínky, které zajistí respektování vymezeného chráněného ložiskového území Hustopeče
nad Bečvou a ochranu ložiska nerostů ve smyslu zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění předpisů tak, aby nedošlo ke znemožnění nebo ztížení dobývání tohoto
ložiska nerostů“.
Požadavky, které je nutno respektovat ze zák.č. 44/1988 Sb. (horní zákon):
V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného
orgánu podle tohoto zákona.
Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit stavbu nebo zařízení
nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém území, je třeba dbát, aby se narušilo
co nejméně využití nerostného bohatství. Znemožnit nebo ztížit dobývání výhradních ložisek nerostů
uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až d) je možno jen ve zvlášť odůvodněných případech, jde-li o mimořádně
důležitou stavbu nebo zařízení nebo bude-li stavbou nebo zařízením ztíženo nebo znemožněno dobývání jen
malého množství zásob výhradního ložiska.
Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí
s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který
navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.
Plochy těžby nerostů nejsou v územním plánu Kladeruby vyčleněny jako samostatné funkční plochy.
Chráněné ložiskové území a výhradní ložisko štěrkopísků jsou zakresleny v koordinačním výkrese.
V chráněném ložiskovém území a ve výhradním ložisku nejsou navrhovány žádné stavby nebo
zařízení.
Dle požadavků ze stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. Děčín :
Při řešení územního plánu doplnit plochu technické infrastruktury o nově navrženou trasu
propojovacího vedení vysokého napětí 22 kV č.25 a č.213 mezi obcí Kladeruby a Choryně.
Trasa nadzemního vedení je v souběhu se stávajícím nadzemním vedením VVN 400 kV. Realizací se
zvýší spolehlivost dodávky el.energie pro celý region Kelečska (zákres trasy je u pořizovatele).
Požadavek byl splněn zákresem navrženého vedení VN 22 kV ve výkrese č. 4 Výkres dopravy a
technické infrastruktury a v ostatních výkresech zakreslením návrhových ploch TE 352, 362, 363, 364, 371.
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K.
Poţadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti a rozvojové ose
Zastavěná území byla vymezena v souladu s metodickým pokynem Ústavu územního rozvoje
s názvem Vymezení zastavěného území ve smyslu stavebního zákona. Tento materiál rozvádí vysvětluje
a upřesňuje § 58 Zákona č. 183/2006.
V textové části územního plánu je uvedena tabulka zastavitelných ploch.
Nově navržené plochy pro jednotlivé urbanistické funkce byly vymezeny jako zastavitelné
plochy (mimo ploch K a P). Zastavitelné plochy jsou vymezeny i v zastavěném území (např. BI 128, V 431).
V rámci řešení územního plánu Kladeruby bylo navrženo 6 ploch přestavby. Jedná se o
návrhové plochy TV 360, 361, 368, 369, BI 128, V 431 navržené uvnitř zastavěného území.

L.
Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloţeno prověření
změn jejich vyuţití územní studií
Pro územní studii byla navržena 1 plocha - BI 126. Územní studie zde byla navržena z
důvodu plošné rozsáhlosti plochy a její pohledové exponovanosti.
M.
Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro
rozhodování o změnách jejich vyuţití stanoveny regulačním plánem
Na zpracování regulačního plánu nebyly navrženy žádné plochy.
N.

Poţadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udrţitelný rozvoj

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno, protože
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil tento požadavek, byl rovněž vyloučen
významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (NATURA 2000).
Po důkladném prostudování předloženého návrhu zadání nebyla shledána nezbytnost
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), a to převážně z těchto důvodů:
Dotčené orgány státní správy na úseku ochrany přírody a veřejného zdraví nevznesly zásadní
připomínky
Předložená územně plánovací dokumentace není v konfliktu se zájmy chráněnými zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Změny funkčního využití území nespadají svým charakterem a rozsahem mezi záměry
spadající k posouzení vlivů na životní prostředí
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy,
podle zvláštních předpisů.

O.

Poţadavky na zpracování konceptu, včetně poţadavku na zpracování variant
V souladu se zadáním byl zpracován přímo návrh řešení ÚP Kladeruby.
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P.
Poţadavky na uspořádání návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich
odůvodnění s ohledem na charakter a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu
vyhotovení.
Rozsah dokumentace návrhu územního plánu byl akceptován, vyjma samostatně
zpracovaných výkresů Energetika a spoje a Vodní hospodářství. Oba tyto výkresy byly spojeny do
jednoho výkresu s názvem Výkres dopravy a technické infrastruktury. Proto, aby v tomto výkrese
mohly být zakresleny i inženýrské sítě stávající (nejenom pouze navrhované) byl tento výkres
přesunut z části A - územní plán do části B - odůvodnění územního plánu. V části A jsou totiž
obsaženy pouze plochy, prvky a jevy navrhované, které zastupitelstvo obce schvaluje. V části B je
možno zakreslit plochy, prvky a jevy stávající. Pokud by byly ve výkrese technické infrastruktury
zakresleny pouze inženýrské sítě navržené bez návaznosti na sítě stávající, pozbyl by tento výkres
smyslu.
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3.
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udrţitelného rozvoje
území
3.1.

Důvody zpracování územního plánu
Zpracování územního plánu Kladeruby je vyvoláno:

a)
Potřebou nového podkladu pro koordinované řízení investiční činnosti v území a pro
proporcionální rozvoj jednotlivých urbanistických funkcí sídelního útvaru.
b)
Potřebou vytvoření předpokladů pro prosazení obecně potřebných investičních záměrů
(možnost vyvlastnění ploch pro veřejně prospěšné stavby)
c)
Potřebou vytvoření koncepčního podkladu pro rozvoj bydlení, služeb, soukromého podnikání
výroby atd.
d)
Potřebou podkladu pro směnu a trh s pozemky a nemovitostmi na bázi nových vlastnických
vztahů
e)

Potřebou podkladu pro pořízení projektové dokumentace dalších stupňů.

f)

Potřebou prověření možnosti obsluhy řešeného území technickou infrastrukturou.

g)

Potřebou zhodnocení podmínek životního a přírodního prostředí.

h)

Potřebou vyhodnocení možností a forem rozvoje rekreace a cestovního ruchu.

3.2.

Hlavní cíle řešení

Územní plán Kladeruby stanovuje závazné zásady a regulativy pro využití ploch, jejich
vzájemné uspořádání, stanovení předpokládaného rozvoje a vytvoření předpokladů k zabezpečení
trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na
péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek.
Hlavní cíle řešení územního plánu Kladeruby je možno shrnout do těchto následujících bodů:
 stanovení urbanistické koncepce rozvoje území obce
 ochrana a rozvoj hodnot území obce
 prověření výhledového rozvoje obce ve vazbě na dopravní a technickou infrastrukturu
 vymezení hranic zastavěného území
 vymezení zastavitelných ploch
 určení základní regulace území a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití
 řešení ploch s rozdílný způsobem využití
 vyřešení koncepce technické infrastruktury
 vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
 nastolení právní jistoty pro všechny subjekty působící v řešeném území
(Tímto nastolením právní jistoty je myšleno vytvoření takového stavu, kdy jsou všechny
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subjekty působící v řešeném území informovány o budoucím vývoji v řešeném katastru
a jejich veškerá činnost - zejména investice - není ohrožena v důsledku neustále se měnících
názorů na vývoj v řešeném území).
 naplňování základních pravidel zajišťujících udržitelný rozvoj při plném respektování
hodnot životního prostředí a s velkým důrazem na jeho ochranu
Existence vydaného územního plánu je jednou ze základních podmínek, které musí být
splněny při prokazování významnosti, reálnosti a prospěšnosti rozvojových projektů. Územní plán
významnou měrou spoluvytváří předpoklady pro všestranný a komplexní rozvoj obce v souladu se
zásadami udržitelného rozvoje.
Důvodem pro zpracování územního plánu Kladeruby je, kromě výše uvedeného, zájem
představitelů obce o vytipování co největšího počtu ploch vhodných pro výstavbu rodinných domků
a řešení problémů spojených s podnikatelskými aktivitami. Závažným důvodem pro zpracování
územního plánu je i potřeba všeobecně projednaného a schváleného podkladu pro koncepčního
vyřešení obsluhy řešeného území inženýrskými sítěmi.

3.3.

Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Územní plánování vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot území.
Využitím ploch, jimiž se zabývá tento územní plán, dojde k vytvoření předpokladů pro
zkvalitnění životních podmínek v obci.
Aktuální počet obyvatel v obci Kladeruby je 442 obyvatel. Pro účely zpracování územního
plánu byla stanovena demografická prognóza početního stavu obyvatel v návrhovém období tj. do r.
2020 na cca 450 obyvatel.
Celková výměra navržených ploch pro bydlení v RD:
Orientační výměra pozemku jednoho RD
Orientační kapacita návrhových ploch
Navrhovaná obložnost nových RD
Kapacita nově navržených ploch pro RD

12,0874 ha
0,1650 ha
73 RD
3,3 obyvatel
241 obyvatel

Lze předpokládat, že v důsledku zhoršení ekonomických a ekologických podmínek ve
městech, může nastat návrat obyvatelstva do obcí. Představitelé obce se snaží zajistit současným
i budoucím novým obyvatelům optimální životní podmínky. Z předcházejícího vývoje urbanistické
struktury obce lze předpokládat, že se Kladeruby stanou v blízké budoucnosti velmi příjemným
místem pro život.
V územním plánu Kladeruby je přiměřeně k významu této obce naplňován veřejný zájem
chráněný územním plánováním. Jsou zde vytvořeny předpoklady k zabezpečení trvalého souladu
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území se zřetelem na péči o životní prostředí
a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.
Územní plán vytváří podmínky pro vyvážený vztah hospodářského rozvoje, kvalitních
životních podmínek a sociální soudržnosti.
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3.4.

Zhodnocení dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace

Stávající platný územní plán sídelního útvaru Kladeruby byl pro řešenou obec schválen dne
09.02.1996. O jeho překonanosti svědčí především zastaralá technika jeho zpracování. Nutnost
zpracování nového územního plánu vyplývá z požadavků nového stavebního zákona.

3.5.

Poţadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Při návrhu územního plánu - Kladeruby byly respektovány limity využití území, kterými jsou:

3.5.1 Limity využití území vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace
Nadřazenou územně plánovací dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Zlínského kraje,
které byly vydány Zastupitelstva Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 pod č.usn.
0761/Z23/08 a nabyly účinnosti 23.10.2008.
Vyplývají z nich tyto limity využití území:
koridor E01 pro vedení elektro
nadregionální ÚSES na severu řešeného území podél Bečvy
koridor P04 pro plynovod
3.5.2 Limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí
Z právních předpisů a správních rozhodnutí vyplývají tyto limity využití území:
-

-

Významné krajinné prvky dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů – lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy
pásmo lesa 50 m od okraje pozemku určených k plnění funkce lesa dle zákona č.
289/1995 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonu (lesní zákon)
ochranná pásma silnic 2. třídy 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu
v nezastaveném území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikačních, ve
znění pozdějších předpisů
ochranná pásma silnic 3. třídy 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu
v nezastaveném území dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikačních, ve
znění pozdějších předpisů
ochranná pásma vodovodních a kanalizačních radů 1,5m (do DN 500 včetně) a 2,5m
(nad DN 500) od vnějšího líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších
předpisů
ochranná pásma vedení ZVVn 400 kV, 22 m od krajního vodiče
ochranná pásma vedení Vn 22 kV, vzdušných, 10 m (7 m) od krajního vodice dle
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ochranná pásma stožárových trafostanic VN/NN 7m (10m - pro zařízení realizovaná
před 1. 1. 1995) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů
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-

ochranná pásma zděných trafostanic VN/NN 2m od objektu dle zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ochranná pásma VTL plynovodu 4m od povrchu potrubí dle zákona č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
bezpečnostní pásma VTL plynovodu 15 m od povrchu potrubí dle zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ochranná pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu 4m od zařízení dle zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
bezpečnostní pásma vysokotlakých regulačních stanic plynu 20m od zařízení dle
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ochranné pásmo ČOV - 50 m
vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení
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3.6.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrţeného řešení

3.6.1 Důsledky navrženého řešení na zastavěné území ve vazbě na zastavitelné plochy
Zastavěné území
V rámci zpracování územního plánu bylo vymezeno jedno základní souvisle zastavěné území
(centrální část řešené obce Kladeruby) a 7 rozptýlených zastavěných území (samoty, objekty technické
infrastruktury a ostatní zastavěná území ve volné krajině).
Zastavěná území byla vymezena v souladu s metodickým pokynem Ústavu územního rozvoje
s názvem Vymezení zastavěného území ve smyslu stavebního zákona. Tento materiál rozvádí vysvětluje
a upřesňuje § 58 Zákona č. 183/2006.

Kulturní a stavební hodnoty v území
V řešeném území se nacházejí tyto nemovité kulturní památky:
31239/8-263 Kaple Panny Marie se zvonicí
51039/8-4031 Kamenný kříž
101131 Zemědělský dvůr
Kromě výše uvedených nemovitých kulturních památek se v řešené obci ještě nalézají kulturní památky
místního významu:
- Tvrziště u č.p. 121 na Hořansku
- Požární zbrojnice
- Kříž před kaplí Panny Marie
- Kříž na jižním okraji obce u silnice na Branky z roku 1879
- Boží muka na pravém břehu potoka u JZ okraje zemědělského družstva

Nejvýznamnější přírodní hodnoto v řešeném území je přírodní rezervace Doubrava – Bečva.
Vyskytují se zde ohrožené a vzácné druhy květeny.

Všechny výše uvedená hodnoty v území jsou územním plánem respektovány a nejsou návrhem
nových funkčních ploch ohroženy, či ovlivněny.
Katastrální území obce Kladeruby je územím s archeologickými nálezy.
Případné negativní důsledky navrženého řešení ve vztahu k výše uvedenému (možné zničení
nebo poškození archeologického dědictví) je možno zabránit. A to tak, že v případě jakýchkoliv
zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce jejich investor dle ustanovení § 22 odst. 2.
zák. č. 20/19887 Sb. v platném znění již v době příprav stavby oznámí tento záměr Archeologickému
ústavu AV ČR Brno a uzavře v dostatečném předstihu před zahájením vlastních prací smlouvu
o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění
archeologických výzkumů. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění
archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací
informovat Archeologický ústav AV ČR nebo nejbližší muzeum a příslušný stavební úřad. Toto je
ovšem mimo rámec nástrojů územního plánování.
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3.6.2 Důsledky navrženého řešení na krajinu a nezastavitelné plochy
Přírodní charakteristika
O výskytu vzácnější flóry v oblasti jsou sporé údaje. Na severním okraji Doubravy roste
ojedinělá zbytková populace vzácného hořce tolitovitého, který sem byl zavlečen z původní oblasti
výskytu v horských polohách povodí Bečvy (rostliny na lokalitě živoří, lokalitu je nutné prosvětlit
odkácením části smrků). Na štěrkových náplavech Bečvy roste kriticky ohrožený židoviník německý,
původní druh karpatských řek. V Doubravě se nachází lýkovec jedovatý, sněženka podsněžník,
konvalinka vonná, lile zlatohlávek aj. Jediná hodnotnější květnatá louka se nachází v izolovaném
sadu, který je na návrší severně od obce. Tam např. roste devaterník, mateřídouška a další druhy
suchomilnějších rostlin, které na většině území katastru v posledních desetiletích vyhynuly. Další
zachovalejší louky lze očekávat na podobných místech na severovýchodním a jihovýchodním okraji
katastru. Nedostatek údajů je částečně způsoben také neúplným botanickým průzkumem.
Hodnotnější druhy rostlin lze ještě předpokládat v listnatých lesích u Juhyně, u Bečvy a také na
západním okraji Doubravy.
Přestože je přírodě blízká vegetace v okolí obce silně redukovaná - omezuje se na zbytky
mezí s porosty starých ovocných stromů a keřů - vytváří řešené obci neopakovatelný a velmi
příjemný přírodní rámec. Územní plán je navržen tak, aby tento přírodní rámec zůstal zachován i pro
generace budoucí.
Na území obce se nachází několik pozoruhodných stromů. Největšími stromy jsou jasany na
zahradě u domu č. p. 42. Vzrostlé lípy se nacházejí na odbočce při cestě do mlýna, u kapličky
padlých nad obcí a jinde.
Kulturní charakteristika
Zemědělská kulturní krajina v bezprostředním okolí obce je zcela přeměněna lidskou činností.
Převládají velké nepravidelné bloky extenzivně využívané zemědělské půdy, vymezené polními
cestami, zástavbou, remízky a břehovými porosty vodotečí.
Z hlediska ustálených tradičních typů vesnických sídel je možno řešenou obec zařadit mezi vsi
hromadné. Podstatou tohoto typu je že domy jsou zde seskupeny bez zřetelného plánu, často velmi
nepravidelně. Taktéž stavební parcely jsou nepravidelné. Je možné, že v minulosti měla obec
Kladeruby charakter návesní, jenž byl staletým stavebním vývojem potlačen a obec nabyla
současného hromadného charakteru. Vývoj obce byl v minulosti nepravidelný spočívající v napojení
nových objektů na dosavadní zástavbu a dělením jednotlivých parcel na menší celky. Toto ale platí
pro původní starou zástavbu obce. Nová výstavba je situována pravidelně podél místních a
obslužných komunikací.
Územní plán tuto historicky danou skutečnost respektuje tím, že návrhové plochy
bezprostředně navazují na zastavěné území a jsou navrženy tak, že dále zahušťují a zkompaktňují
zástavbu obce.
Chráněná území
Jedná se o přírodovědecky nebo esteticky významná nebo jedinečná území, která lze podle §
14 zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlásit za zvláště chráněná území, přitom se stanoví podmínky
jejich ochrany. Podle zákona rozlišujeme celkem šest kategorií zvláště chráněných území.
V současnosti není na katastru obce Kladeruby žádné zvláště chráněné území. Na vyhlášení
chráněným územím je navržena Přírodní rezervace Doubrava - Bečva, která bude zahrnovat řeku
Bečvu s okolními listnatými porosty a s významnými paleontologickými nalezišti (zejména v okolí
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vyústění Mřenky). Několik lokalit bude mít zvýšený stupeň ochrany (VKP), např. starý sad
severovýchodně od obce, meandry Juhyně aj.
Navržené řešení nebude mít na přírodní rezervaci Doubrava - Bečva žádné důsledky protože
v její blízkosti nejsou navrženy žádné záměry.
Územní systémy ekologické stability
Řešení ÚSES v územním plánu Kladeruby vychází z Generelu ÚSES okresu Vsetín
zpracovaného pro území mimo CHKO Beskydy firmou Arvita P spol. s r. o. v roce 2007. Prvky
ÚSES zpracované v tomto generelu byly následně upraveny tak, aby korespondovaly s novějším
podkladem, kterým jsou ÚAP Zlínského kraje.
Prvky ÚSES jsou v řešeném území reprezentovány lokálními biocentry propojenými
lokálními biokoridory. Řešené území je jednotlivými prvky lokálního ÚSES jakoby olemováno.
Jedna větev lokálního ÚSES probíhá napříč řešeným územím podél říčky Juhyně. Na severu
řešeného katastru probíhá podél Spojené Bečvy (kromě lokálního biokoridoru) i biokoridor
nadregionální (podél Mřenky a dále na severozápad podél Bečvy) a regionální biokoridor (podél
Bečvy směrem na jihovýchod). Do řešeného území se tyto dva významné biokoridory promítají ve
vloženém lokálním biocentru na soutoku Mřenky a Spojené Bečvy v němž se vzájemně potkávají.
Krajinný ráz
V zákoně č. 114/1992 Sb., § 12 je stanoveno: Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
Kladeruby leží v podhorské poloze v celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Kelečská
pahorkatina. Díky dlouhodobému zemědělskému využívání došlo k odlesnění krajiny, jejímu
intenzivnímu zemědělskému využití, čímž byl vytvořen charakteristický ráz krajiny reprezentovaný
odlesněnou krajinou umožňující na jednu stranu neopakovatelné výhledy do krajiny ale na druhou
stranu vykazující malou míru ekologické stability.
Územní plán je navržen tak, aby byly zachovány výše uvedené výhody a zároveň byly
potlačeny nevýhody. Krajina v okolí obce Kladeruby je rozčleněna jednak navrženými a stávajícími
prvky ÚSES a jednak navrženými pásy zeleně přispívajícími ke zvýšení ekologické stability
řešeného území.
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3.6.2 Důsledky na urbanistickou strukturu obce
Realizace záměrů navržených v územním plánu Kladeruby bude mít pozitivní vliv na
urbanistickou strukturu obce a to tím, že dojde k doplnění této struktury o návrhové plochy pro
bydlení a ostatní urbanistické funkce navázané na stávající zastavěné území, čímž bude tvar
zastavěného území upraven do vhodnější podoby.
Všeobecné zásady jejichž dodržení eliminuje negativní důsledky na urbanistickou strukturu
obce
Jsou upřednostňovány stavby, které svým charakterem harmonizují s okolím.
Před novou výstavbou je preferována údržba, oprava, regenerace, inovace, rehabilitace,
modernizace, přestavba, rekonstrukce, restaurace, restituce, renovace a adaptace stávajícího
domovního fondu.
Navrženým řešením je zohledněna stávající zástavba (zvláště v historickém centru obce), která je
ponechána beze změn tak, aby nedošlo k narušení dlouhým vývojem vzniklého typického půdorysu středu
obce, kde byly zachovány fragmenty tradičního typy osídlení.

Komentář k jednotlivým návrhovým plochám
U některých níže uvedených ploch je uvedeno, že jejich využití je podmíněno výsledkem
inženýrsko - geologického posouzení. Toto je uvedeno u ploch, které jsou dotčeny jedním z mnoha
druhů sesuvných území (sesuvná území aktivní, ostatní, čerstvé, potenciální a nestabilní území dle
České geologické služby). Všechny tyto plochy byly navrženy proto, protože, dle názoru projektanta,
u nich pozitivní důsledky převažují nad negativními - viz kapitola 3.14 tohoto odůvodnění.
116, 117, 118, 119
Bydlení individuální - BI
Plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území na jižní straně zastavěného
území tak, aby vhodně dotvořily a doplnily tvar zastavěného území. Jsou velmi vhodné k zástavbě
protože se nacházejí v dosahu inženýrských sítí. Tvar i rozsah ploch se přizpůsobuje terénním
a prostorovým podmínkám. Plochy byly součástí původního územního plánu. Od doby zpracování
územního plánu nedošlo v řešeném území k žádné změně vstupních podmínek.
Z hlediska zajištění rozvoje bydlení v řešené obci se jedná o strategicky významné plochy.
V dalším stupni územně plánovací dokumentace je třeba zohlednit konflikt ploch 117, 118 s
ochranným pásmem venkovního vedení Vn 22 kV.
Využití plochy 116, 117, 118, 119 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do
půdy (meliorace).

120
Bydlení individuální - BI
Plocha je navržena severozápadně od centra obce v návaznosti na plochy stávajícího bydlení
tak aby byla urbanistická struktura obce vhodně dotvořena. Plocha je velmi vhodná k zástavbě
protože leží v mírně k jihu skloněné poloze a vzhledem k možnosti bezproblémového napojení na
inženýrské sítě. Jedná se o zahuštění stávající zástavby na plochách, které jsou obtížně velkovýrobně
obdělavatelné.
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121

Bydlení individuální - BI
Plocha je navržena v přímé návaznosti na stávající zastavěné území tak, aby byla urbanistická
struktura obce vhodně dotvořena. Plocha 121 je velmi vhodná k zástavbě protože se nachází na
mírném jižním až jihozápadním svahu v dosahu inženýrských sítí.
Plocha byla součástí původního územního plánu. Od doby zpracování územního plánu
nedošlo v řešeném území k žádné změně vstupních podmínek.
V dalším stupni územně plánovací dokumentace je třeba zohlednit konflikt s ochranným
pásmem venkovního vedení Vn 22 kV.
Z hlediska zajištění rozvoje bydlení v řešené obci se jedná o strategicky významnou plochu.
Využití plochy 121 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
125

Bydlení individuální - BI
Plocha je navržena v přímé návaznosti na stávající zastavěné území tak, aby byla urbanistická
struktura obce vhodně dotvořena. Je velmi vhodná k zástavbě protože se nachází v rovinaté poloze v
dosahu inženýrských sítí. Plocha byla součástí původního územního plánu. Od doby zpracování
územního plánu nedošlo v řešeném území k žádné změně vstupních podmínek.
Využití plochy 125 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
126

Bydlení individuální - BI
Plochy jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území na severovýchodě zastavěného
území tak, aby byla urbanistická struktura obce vhodně dotvořena. Je velmi vhodná k zástavbě
protože se nachází na mírném západním svahu v dosahu inženýrských sítí.
V ploše 126 je územním plánem předepsáno zpracování územní studie. Tato studie bude
zpracována proto, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění krajinného rázu a zástavba byla citlivě
přizpůsobena okolní krajině a charakteru obce.
Tato územní studie bude řešit parcelaci pro jednotlivé objekty, dopravní obslužnost uvnitř
plochy, inženýrské sítě uvnitř plochy, koncepci zeleně uvnitř plochy, koncepci odpočinkových ploch
včetně hřišť a ostatních aktivit uvnitř plochy, citlivé zasazení navrhované zástavby do okolní krajiny,
stanovení veřejně prospěšných staveb, základní prvky prostorové regulace, konflikt s provedenými
melioracemi a procento zastavěnosti.
Využití plochy 126 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
127

Bydlení individuální - BI
Plocha je navržena v rovinaté poloze na východě zastavěného území obce Kladeruby
v dosahu inženýrských sítí, takže se jedná o ideální polohu pro umístění objektů k bydlení. Plocha,
která vhodně doplňuje a upravuje tvar zastavěného území, byla částečně řešena již původním
územním plánem.
Využití plochy 127 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
128

Bydlení individuální - BI
Plocha je navržena v přímé návaznosti na zastavěné území na tak, aby byla urbanistická
struktura obce vhodně dotvořena. Jedná se o zahuštění stávající zástavby na plochách, které jsou
obtížně velkovýrobně obdělavatelné. Tato plocha leží v zastavěném území, takže se jedná o plochu
přestavby, i když zde nestojí žádná stavba.
Zástavba plochy bude realizována v její severní části.
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Plocha byla součástí původního územního plánu. Od doby zpracování územního plánu
nedošlo v řešeném území k žádné změně vstupních podmínek.
251

Plocha občanské vybavenosti specifických forem - OX
Jedná se o plochu určenou pro umístění rozhledny.
Plocha byla v rámci terénních průzkumů vyhodnocena jako nejlepší plocha pro tento účel
z celého řešeného katastru.
Využití zastavitelné plochy 251 je podmíněno výsledkem biologického hodnocení a zpracováním
architektonické části dokumentace umísťovaných staveb autorizovaným architektem.
282

Plocha pro tělovýchovu a sport - OS
Plochy 282 posiluje funkci sportu jižně od řešené obce v návaznosti na stávající sportovní
areál.
Plocha 282 je navržena z důvodu zajištění odpočinkové a sportovní plochy pro obyvatele
Kladerub. Plocha je navržena proto, aby bylo umožněno zřídit zde dětské hřiště a hřiště pro
dospívající mládež. Plocha má v sobě zajímavý rekreační potenciál v podobě bývalého
Kladerubského mlýna.
Plocha byla částečně řešena již původním územním plánem.
Využití plochy 282 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení a zachováním
funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
300, 301

Plocha pro silniční dopravu - DS
Jedná se o příjezdovou komunikaci navrženou v souvislosti s návrhovou plochou WT 461.
302, 303

Plocha pro silniční dopravu - DS
Jedná se o příjezdovou komunikaci navrženou v souvislosti s návrhovou plochou WT 462.
Využití plochy 302 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).

351
Plocha pro vodní hospodářství - TV
Jedná se o plochu zajišťující realizaci třetího stupně čištění (biologický rybník) souvisejícího
s čištěním odpadních vod z řešené obce. K ploše 351 patří i plocha T* 355.
360, 361, 369, 370
Plocha pro vodní hospodářství - TV
Jedná se o plochy zajišťující realizaci chybějících kanalizačních řadů ukončených na čistírně
odpadních vod.
Využití plochy 360 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).

368
Plocha pro vodní hospodářství - TV
Jedná se o plochu zajišťující realizaci čistírny odpadních vod. Plocha byla součástí původního
územního plánu. Od doby zpracování územního plánu nedošlo v řešeném území k žádné změně
vstupních podmínek.
352, 362, 363, 364, 371
Plocha pro energetiku - TE
Jedná se o plochy zajišťující realizaci spojky VN 25/213.
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Využití plochy 352, 362, 363, 364 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do
půdy (meliorace).

354, 356, 357, 358, 359
Plocha pro energetiku - TE
Jedná se o plochu zajišťující realizaci nového vedení ZVN 400 kV. Záměr je obsažen v ZUR
ZK pod označením E01.
Využití plochy 354, 356, 357, 358 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do
půdy (meliorace).
Využití plochy 354 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení.

365, 366, 367
Plocha pro energetiku - TE
Jedná se o plochu zajišťující realizaci propojovacího VTL plynovodu Choryně - Kelč. Záměr je
obsažen v ZUR ZK pod označením P04.
Využití plochy 365, 367 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy
(meliorace).
Využití plochy 367 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení

372
Plocha pro energetiku - TE
Jedná se o plochu pro regulační stanici plynu. Záměr je obsažen v ZUR ZK pod označením
P04.
355
Plocha technické infrastruktury - T*
Jedná se o plochu křížení ploch pro biologický rybník a plochy pro vedení ZVN 400 kV.
399
Plocha technické infrastruktury - T*
Jedná se o plochu umožňující realizaci hráze suchého poldru Juhyně.
Využití plochy 399 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
Využití plochy 399 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení

401
Plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch - PV
Jedná se o místní a obslužnou komunikaci navrženou v souvislosti s návrhovými plochami
pro bydlení BI 120, 121. Určující myšlenkou při její navrhování bylo vytvoření zklidněné
komunikace napojené na hlavní komunikační páteř obce.
403, 404
Plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch - PV
Jedná se o místní a obslužné komunikace navržené v souvislosti s návrhovou plochou pro
bydlení BI 127. Určující myšlenkou při jejich navrhování bylo vytvoření zklidněných komunikací
napojených na hlavní komunikační páteř obce.
Využití plochy 403, 404 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy
(meliorace).
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405, 406, 409
Plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch - PV
Jedná se o místní a obslužné komunikace navržené v souvislosti s návrhovými plochami pro
bydlení BI 116, 117, 118, 119. Určující myšlenkou při jejich navrhování bylo vytvoření zklidněných
komunikací napojených na hlavní komunikační páteř obce.
Využití plochy 405, 406, 409 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy
(meliorace).
408

Plocha pro silniční dopravu - DS
Jedná se o plochy pro cyklostezku propojující Kladeruby a Choryni.
Využití plochy 408 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).

407
Plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch - PV
Jedná se o místní a obslužnou komunikaci navrženou v souvislosti s návrhovými plochami
pro vodní hospodářství TV 368, 351. Určující myšlenkou při její navrhování bylo vytvoření
zklidněné komunikace napojené na hlavní komunikační páteř obce.
416
Plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch - PZ
Jedná se o plochu navržené veřejné parkové zeleně související s plochou BI 117.
Využití plochy 416 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).

431, 432
Plocha výroby a skladování - V
Jedná se o plochy navržené v návaznosti na stávající výrobní areál. Plocha 432 byla součástí
původního územního plánu. Od doby zpracování územního plánu nedošlo v řešeném území k žádné
změně vstupních podmínek.
Využití plochy 432 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).

445, 446
Plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu - VZ
Jedná se o plochy navržené v návaznosti na stávající výrobní areál.
Využití plochy 445, 446 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy
(meliorace).
Využití plochy 445 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení
461

Vodní plocha - WT
Jedná se o vodní plochu navrženou za účelem zadržení vody v krajině, zmírnění následků
přívalových dešťů a podpoření příznivě působícího krajinného rázu.
Využití plochy 461 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení a zachováním
funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
Využití plochy 461 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení
462

Vodní plocha - WT
Jedná se o vodní plochu navrženou za účelem zadržení vody v krajině, zmírnění následků
přívalových dešťů a podpoření příznivě působícího krajinného rázu.
Využití plochy 462 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení.
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463, 464, 465

Vodní plocha - WT
Jedná se o vodní plochy navržené v souvislosti se suchým poldrem Juhyně. Jsou navrženy za
účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny, zadržení vody v krajině, zmírnění následků přívalových
dešťů a podpoření příznivě působícího krajinného rázu.
Využití plochy 464, 465 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy
(meliorace).
Využití plochy 463 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení

600, 601, 602, 603
Plocha krajinné zeleně - K
Jedná se o plochy krajinné zeleně navržené za účelem zajištění ploch pro krajinou zeleň
kontinuity lokálních biokoridorů.
Využití plochy 603 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).

651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663
Plocha krajinné zeleně - K
Tento návrh je veden snahou o zlepšení estetického působení krajiny a snahou o vyřešení problémů
s přívalovými vodami, kterým musí řešená obec čelit při extrémních srážkách. Plochy 651, 652, 653, 654
přímo navazují na plochy navržené pro bydlení a oddělují je tak od zemědělsky obdělávané krajiny.
Využití plochy 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 je podmíněno zachováním
funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
Využití plochy 655 je podmíněno výsledkem inženýrsko - geologického posouzení

701, 702
Plocha přírodní - P
Jedná se o plochy přírodní navržené za účelem doplnění stávající zeleně plnící funkci
lokálního biocentra.
Využití plochy 701 je podmíněno zachováním funkčnosti provedených investicí do půdy (meliorace).
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3.7

Zdůvodnění navrţené koncepce dopravy

3.7.1 Stávající stav
Komunikační kostru řešeného území tvoří tyto sinice:
III/4395
Skalička - Němetice – Kladeruby
III/43913
Kelč - Komárovice – Choryně
III/43915
Branky - Kladeruby
Katastrálním územím Kladeruby prochází silnice 3. třídy č. 4395, která tvoří kostru řešeného
území. Tato silnice je územním plánem respektována a nejsou navrženy žádné její směrové ani
šířkové úpravy.
Ostatní silnice 3. třídy jsou taktéž návrhem územního plánu ponechány ve svých stávajících
trasách.
3.7.2 Místní komunikace
Síť místních komunikací je mírně doplněna o úseky zpřístupňující nově navržené
plochy určené pro výstavbu (DS 300, 301, 302, 303, PV 401, 403, 404, 405, 406, 409, 407).
3.7.3 Ochranná pásma
V územním plánu jsou uvažována silniční ochranná pásma v extravilánu v těchto
vzdálenostech od osy komunikací:
15 m od osy přilehlého jízdního pásu silnice 3. třídy
V zastavěných částech obce jsou uvažovány stavební čáry všeobecně v těchto vzdálenostech:
silnice 3. třídy a hlavní obslužná komunikace 15 m
vedlejší obslužná komunikace 10 m

3.7.4 Doprava v klidu
Při zpracování územně plánovací dokumentace bylo uvažováno, ve smyslu ČSN 73 6110 se
stupněm automobilizace 1:3,5.
Při navrhování odstavných ploch a parkovacích stání i garáží je nutno respektovat hygienické
požadavky na ochranu životního prostředí a postupovat podle platných norem pro tyto stavby.
Pro cílový stav automobilizace je uvažováno se všemi formami realizace odstavných ploch
připadajících v úvahu v daném území. Pro území se zástavbou RD se nepředpokládá výstavba
hromadných garáží. Odstavování vozidel probíhá a nadále bude probíhat na vlastních pozemcích
nebo v objektech. Krátkodobé parkování je možno realizovat na přístupových komunikacích nebo
v parkovacích pruzích.
V řešeném území se nachází jediná parkovací plocha a to v návaznosti na kostel sv. Cyrila a
Metoděje a obecní úřad.
K žádosti o stavební povolení nebo o změnu užívání objektu je třeba doložit způsob zajištění
patřičného počtu parkovacích a odstavných stání dle ČSN 73 6110 pro stupeň automobilizace 1:3,5
na pozemku příslušejícímu k dané stavbě.
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3.7.5 Doprava zemědělská a lesní
Síť zemědělských komunikací je navržena tak, aby splňovala všechny současné i perspektivní
požadavky zemědělské výroby na dopravu mimo zastavěnou část obce, aby byla zabezpečena
návaznost na místní komunikace a silniční síť a byly zpřístupněny všechny návrhové plochy.
Provoz zemědělské techniky je velmi slabý a nepředstavuje pro řešenou obec problém, i když
mnohdy probíhá po místních komunikacích nebo po silnicích 3. třídy.
Kromě polních cest jsou v koordinačním výkrese zaznačeny i cesty lesní. V grafické části
dokumentace jsou zakresleny lesní a polní cesty zpevněné - hlavní, lesní a polní cesty zpevněné ostatní a lesní a polní cesty nepoužívané nebo nepoužitelné. Tyto účelové komunikace jsou pro
řešené území velmi důležité protože zajišťují potřebnou prostupnost krajiny.
V hlavním výkrese jsou zakresleny pouze nejdůležitější zpevněné polní a lesní cesty
pokračující na území sousedních katastrů. Všechny ostatní zemědělské a lesní cesty jsou zahrnuty
pod ostatní plochy s rozdílným způsobem využití.
3.7.6 Doprava pěší a cyklistická
Pěší doprava probíhá podél komunikací z části na samostatných chodnících a většinou přímo
po tělese vozovky (v částech obce s nízkou intenzitou dopravy). Významnější pěší tahy a chodníky
jsou zakresleny ve výkrese dopravy a technické infrastruktury.
Rozvoj turistiky a cykloturistiky je zajištěn zákresem a respektováním stávajících turisticky
značených cest a vyznačením trasy cyklostezky regionálního významu propojující Kladeruby
s Choryní (DS 408).
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3.8

Zdůvodnění navrţené koncepce občanské infrastruktury

Z průzkumů a rozborů vyplývá, že potřeba občanské infrastruktury je z převážné části
uspokojena. Dá se předpokládat, že především v obchodě a ve službách se ve větší míře uplatní
drobní soukromí podnikatelé.
Jsou navrženy 2 plochy pro rozvoj občanského vybavení (OX 251, OS 282).
Plocha 282 byla převzata částečně z původního územního plánu.
Plocha OX 251 byla navržena z důvodu posílení rekreačně turistických funkcí řešeného sídla.
3.9

Zdůvodnění navrţené koncepce zásobování pitnou vodou

V obci Kladeruby je vybudován veřejný vodovod z roku 1947 napojený na místní zdroj vody prameniště Kladeruby s vydatností Q = 1,6 l/s. Ze dvou pramenních jímek v lese je voda gravitačně přiváděna
přívodním řadem OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m do obce. Voda je hygienicky zabezpečena v samostatné
chlorovně situované před obcí. Rozvodné řady v obci jsou cca z 50% rekonstruovány v PVC, zbývající jsou
z LT a OC DN 80 a 100. Rozvodné řady mají celkovou délku 3300 m. Na konci rozvodné sítě za spotřebištěm
je situován VDJ Kladeruby 80 m3 (325,19 - 327,29 m n.m.) z roku 1948. Obec je z vodojemu zásobena
v jednom tlakovém pásmu.
V následujícím období bude stávající vodovodní síť rozšiřována do ploch navrhované
zástavby v souladu s územním plánem.
V hlavním výkrese nejsou navrženy žádné plochy pro rozvoj vodovodní sítě. Toto rozšiřování
bude probíhat v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
V dlouhodobém výhledu je uvažováno s napojením vodovodu na SV Stanovnice výtlačným řadem od
obce Branky s nutností vybudování nové ZČS Kladeruby na k.ú Branky. Výtlačný řad LT DN 150 délky 2100
m bude napojen na stávající přívodní řad z prameniště Kladeruby. V rámci této akce bude nutno rekonstruovat
přívodní řad z prameniště Kladeruby OC a LT DN 80 a 2" dl. 1300 m a rozvodnou vodovodní síť z LT a OC
DN 80 a 100 v délce 1700 m.

3.10

Zdůvodnění navrţené koncepce odvádění a čištění odpadních vod

V obci je vybudována nesoustavná síť jednotné kanalizace, do které je zaústěna část OV ze septiků.
Zbývající OV jsou likvidovány v jímkách na vyvážení.
- délka kanalizace je cca 4630 m, DN 300 - 600
- 88% obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci.
Část stávající kanalizace bude rekonstruována, stávající stoky budou podchyceny a zaústěny
na novou ČOV umístěnou jižně od centra obce.
V odlehlých lokalitách budou odpadní vody jímány v bezodtokových jímkách s odvozem,
popř. v domovních ČOV.
Orientační výměry:
- jednotná kanalizace DN 400, délka cca 300 m
- rekonstrukce jednotné kanalizace DN 300 - 400, délka cca 660 m.
Pozemkové úpravy budou v katastru obce Kladeruby řešit i eliminaci extravilánových vod, které
ohrožují zastavěné území.
V územním plánu je navrženo šest ploch souvisejících s budoucím odkanalizováním obce - TV
351, 360, 361, 368, 369, 370.
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3.11

Zdůvodnění navrţené koncepce hydrologie

3.11.1 Vodní toky
Řešené území se nachází v povodí Moravy (vodního toku Spojená Bečva), která je také
největším tokem v řešeném území. Protéká severním okrajem katastru a byla v minulosti plně
zregulována. Po velkých vodách koncem 90. let bylo koryto na území katastru zpřírodněno. Břehový
porost u řeky je dobře vyvinutý. Menším tokem v obci je Juhyně, která je ve východní části katastru
plně zregulována a s uměle vysazeným porostem dřevin. V západní části katastru je částečně
v přírodním stavu se vzrostlým břehovým porostem. Mimo uvedené toky se na řešeném území
nachází několik drobných vodotečí.
Spojená Bečva je nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím řešeným územím. Tato
významná vodoteč má stanoveno záplavové území. Toto záplavové území se skládá ze tří dílčích
záplavových území a sice Q5, Q20 a Q100.
3.11.2 Vodní nádrže
Severně od obce je od roku 1994 vybudována záchytná nádrž na přívalové vody, která má
funkci i z hlediska přírodního jako lokálně významné mokřadní stanoviště.
V řešeném území je navržena 1 vodní nádrž (WT 464). Tato navržená vodní nádrž bude plnit
několik funkcí současně - hlavní bude akumulace vody v krajině a funkce ekologického stabilizátoru.

3.12

Zdůvodnění navrţené koncepce energetiky

3.12.1 Zásobování plynem
V řešené území se nachází plynárenská zařízení ve správě Severomoravské plynárenské, a.s.
Tato organizace zde nemá další výhledové záměry.
Řešeným územím je veden navržený vysokotlaký plynovod - propojovací VTL plynovod
Choryně - Kelč - TE 365, 366, 367.

Řešená obec je zásobena zemním plynem z VTL regulační stanice situované Kelči. Celková
délka STL rozvodů v obci je 3 168 m.
V následujícím období bude stávající plynovodní síť rozšiřována do ploch navrhované
zástavby v souladu s územním plánem. Nejsou za tímto účelem navrženy žádné speciální zastavitelné
plochy, protože veškeré navržené větve STL plynovodu budou umístěny v plochách stávajících veřejných
prostranství, popřípadě v plochách dopravní infrastruktury. Proto nejsou navrženy plochy pro rozšíření
plynovodní sítě.

47

3.12.2 Zásobování elektrickou energií
Katastrem obce Kladeruby prochází jedna linka velmi vysokého napětí ZVVN 400 kV č. 403
a jedna linka vysokého napětí Vn 22 kV č. 25.
V územním plánu Kladeruby je navržena spojka vedení VN 22 kV č. 25 a č. 213 (plochy TE
352, 362, 363, 364, 371). Dále je zde navržena plocha pro realizaci vedení ZVVN 400 kV, které by mělo být
realizováno v souběhu se stávajícím vedením ZVVN 400 kV č. 403 (plochy TE 354, 356, 357, 358, 359).

Řešená obec je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení Vn 22 kV č. 25. Na toto
vedení jsou napojeny následující distribuční trafostanice:

DTS 5519
DTS 5520
DTS 5521
DTS 5522

Obec
U JZD
Na Dubici
Horní konec

Stávající výkon
100
160
100
100

Navržený výkon
250
250
250
250

460 kVA

1000 kVA

Z následující tabulky vyplývá že při využití transformátorů na 85% a účinku 0,95 je potřebný
výkon na straně DTS 953,226,72 kVA.
Tento potřebný příkon bude zajišťován výkonem stávajících, s postupným osazováním
výkonnějších, transformátorů. Skutečná velikost trafostanic bude záviset na momentálních
požadavcích odběratelů.
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Kategorie bytového odběru (dle elektrizační soustavy č.2)
Kategorie bytového odběru

"A"

-

1.3 kVA

Kategorie bytového odběru

"B2" -

2.6 kVA

Kategorie bytového odběru

"C1" -

6.5 kVA

Stávající počet bytových jednotek

118

Navržený počet bytových jednotek

73

Celkový počet bytových jednotek

191

(elektřina pro svícení a drobné domácí
spotřebiče)
(elektřina pro "A" + el. vaření a ohřev
TUV)
(elektřina pro "B2" + přímotopné
vytápění)

Byty kategorie "A"

40 %

399.6

x

1.3

Byty kategorie "B2"

30 %

299.7

x

2.6

Byty kategorie "C1"

30 %

299.7

x

6.5

24 %

Celkem

=

na občanskou vybavenost

=
=

Součet
Při využití transformátorů na

85

=
=
=

%

a
účiníku

99.32
148.98
372.45
620.75
148.98
769.73

kVA
kVA
kVA
kVA

je potřebný výkon na
0.95 straně DTS

953.226 kVA
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3.13

Zdůvodnění navrţené koncepce rekreace

3.13.1 Individuální rekreace
V územním plánu nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy pro individuální rekreaci –
zahrádkářské osady a zahrádkářské chaty.
3.13.2 Rodinná rekreace
V územním plánu nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy pro rodinnou rekreaci –
chaty RI.
V řešeném katastru se nacházejí objekty využívané k rodinné rekreaci - rekreační chaty.
3.13.3 Hromadná rekreace
V řešené, území se nenacházejí žádné plochy hromadné rekreace.
3.13.4 Pěší turistika a cykloturistika
V územním plánu nejsou navrhovány nové turistické trasy. V koordinačním výkrese jsou
zakresleny všechny stávající turisticky a cykloturisticky značené cesty, které se vyskytují v řešeném
území.
Ve východní části řešeného katastru je navržena cyklostezka spojující Kladeruby s Choryní (DS 408).

3.13.5 Tělovýchova a sport
Pro rozvoj tělovýchovy a sportu je navržena 1 nová plocha OS 282. Jedná se o plochu
navazující na stávající sportovně rekreační areál jižně od obce
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3.14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrţeného řešení ve vztahu k rozboru
udrţitelného rozvoje území
Z materiálu s názvem Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Vsetín zpracovaného
firmou EKOTOXA s.r.o. v listopadu 2010 vyplývají pro obec Kladeruby tyto náměty k řešení:
Horninové prostředí - sesuvná území
V mapové části územního plánu (koordinační výkres) jsou zakreslena všechna sesuvná území.
Podkladem pro tento zákres byly materiály České geologické služby a Geofondu ČR. Využití území
navržené na těchto sesuvných územích je podmíněna výsledkem inženýrsko geologického posouzení.
Záplavové území Q100 Vsetínské Bečvy
Potenciální riziko záplav v řešeném území (vzhledem k jeho poloze vůči Spojené Bečvě)
nehrozí.
Řešené území hraje velmi důležitou úlohu při prevenci záplav oblastí níže položených. Ty
jsou sice záplavami ohroženy daleko více, ale nenesou za ně téměř žádnou vinu. Potýkají se
s důsledky nesprávného hospodaření v oblastech s větší nadmořskou výškou.
Z výše uvedeného vyplývá, že řešený katastr má velký význam pro prevenci záplav území
níže položených. Tato prevence je v územním plánu řešena tak, že jsou zde zakresleny (a tím
stabilizovány) veškeré důležité členící prvky v krajině (meze, krajinná zeleň, prvky lokálního ÚSES
atd...). Jsou zde také navrženy pásy krajinné zeleněm které by měly přispět ke zvýšení retenčních
schopností krajiny.
V územním plánu Kladeruby je navržena plocha pro hráz suchého poldru Juhyně v jehož
ploše je navržena vodní nádrž umožňující (kromě funkce krajinotvorné) plnit i funkci akumulace a
zadržení vody v krajině. To je velice důležité z toho důvodu, že realizací dojde k celkovému zvlhčení
navazujícího okolí a tím zvýšení jeho akumulačních schopností. Vlhká půda totiž paradoxně pojme
mnohem více vody než půda suchá po níž přívalové srážky stečou do níže položených poloh, kde
mohou způsobit záplavy. S tímto úzce souvisí otázka meliorací, které působí taktéž jako rizikový
faktor přispívající ke vzniku povodní. Veškeré provedené meliorace jsou zakresleny v koordinačním
výkrese.
Hygiena ŢP - nízká separace komunálních odpadů
Plochy výroby ležící jihovýchodně od centra mezi plochami mají potenciál k situování
sběrného dvora.
Hygiena ŢP - Sezónní zhoršení kvality ovzduší
Obec Kladeruby plně plynofikována. Plynofikace je navržena i do nových ploch výstavby. Pro
plynofikaci nejsou navrženy žádné samostatné funkční plochy.
V území, kde není možné objekty napojit na zemní plyn je nutno (v zájmu zajištění kvalitního
ovzduší) používat jiná ekologicky přijatelná paliva.
Zemědělský a lesní půdní fond - Výskyt ZPF ve II. třídě ochrany
Zábory ZPF v třídě ochrany I a II byly minimalizovány. Tyto zábory jsou částečně navrženy
pro plochy přispívající k ekologické stabilitě krajiny a tím i prospívající zemědělskému půdnímu
fondu. Jedná se o plochy přírodní P - biocentra.
Zemědělský a lesní půdní fond - Liniové stavby
Nebyly navrženy žádné liniové stavby, které by vedly k rozdělení stávajících lesních komplexů.
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Zemědělský a lesní půdní fond - Plochy vhodné pro akumulaci povrchových vod
V grafické části územního plánu Kladeruby (hlavní výkres) je zakreslena návrhová plocha pro
vodní plochu WT 464.
Dopravní a technická infrastruktura - Vymezení nových ploch pro obytnou zástavbu
Většina návrhových ploch určených pro obytnou zástavbu je navržena tak, aby je bylo možno
napojit na technickou infrastrukturu.
Dopravní a technická infrastruktura - Vybudování ploch pro sportoviště
Byla vytipována jedna plocha pro sportoviště (OS 282)
Hospodářské podmínky - nízká míra nezaměstnanosti a nízké průmyslové zatíţení
Většina stávajících obytných ploch v obci je vyčleněna jako bydlení smíšené vesnické - SO.3,
umožňující bydlení v kombinaci s drobným podnikáním a zemědělským hospodařením. Plochy
bydlení čistého (BI) umožňují umístění podnikatelských aktivit typu občanské vybavenosti
a nevýrobních služeb.
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4.
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj území spolu s informací,
zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí, popřípadě
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, protože
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání tento požadavek neuplatnil. Byl rovněž vyloučen
významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast (NATURA 2000).
Po důkladném prostudování předloženého návrhu zadání nebyla shledána nezbytnost
komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), a to převážně z těchto důvodů:
Dotčené orgány státní správy na úseku ochrany přírody a veřejného zdraví nevznesly zásadní
připomínky.
Předložená územně plánovací dokumentace není v konfliktu se zájmy chráněnými zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Změny funkčního využití území nespadají svým charakterem a rozsahem mezi záměry
spadající k posouzení vlivů na životní prostředí.
Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy,
podle zvláštních předpisů.
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5.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkce lesa
Jako součást návrhu územního plánu Kladeruby je zpracován "Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu". Byly vyhodnoceny všechny plochy, u nichž se předpokládá výstavba
v návrhovém období tj do roku 2020.
Důsledky realizace navržených liniových staveb (inženýrských sítí) na zemědělský půdní
fond byly taktéž vyhodnocovány, přestože se trvalý zábor ZPF při jejich realizaci nepředpokládá.
V grafické části jsou zakresleny jednotlivé plochy, kde dochází k záboru ZPF. Je zde
vyznačena kultura, hranice a kódy BPEJ, hranice pozemků, provedené meliorace dle ZVS Val.
Meziříčí a hranice zastavěného území obce.

5.1

Úhrnné hodnoty druhů pozemků pro řešené území
Na katastrálním území obce Kladeruby jsou evidovány tyto druhy pozemků: (údaje z r. 2003)

Celková výměra pozemků
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Nezemědělská půda

706,0119
386,4661
0
0
30,6735
3,6107
101,6019
522,3522
122,3711
13,6368
8,782
38,8698
183,6597

Podíl zemědělské půdy z celkové výměry
katastru
Podíl orné půdy ze zemědělské půdy
Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské
půdy
Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry
katastru
Podíl vodních ploch z celkové výměry katastru
Podíl lesů na celkové výměře katastru

Třída
Podíl tříd ochrany ZPF: ochrany
I
II
III
IV
V

Výměra
2,2713
56,8136
375,8325
64,6833
22,7515
522,3522

%
0,4348
10,8765
71,9500
12,3831
4,3556
100

73,9863 %
73,9857 %
19,4508 %
6,7494 %
1,9315 %
17,3327 %

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
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5.2

Údaje o uskutečněných investicích do půdy

Dle podkladů ZVS (Zemědělské vodohospodářské správy) Valašské Meziříčí zasahují
provedené meliorace do 40,66 ha z navrhovaných ploch. Jedná se o plochy 116, 117, 118, 119, 121,
125, 126, 127, 159, 282, 302, 352, 354, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 399, 403, 404,
405, 406, 408, 409, 416, 432, 445, 446, 461, 464, 465, 603, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 701. Při realizaci záměrů na zmeliorovaných plochách je třeba zajistit funkčnost
zbylých neporušených melioračních zařízení.

5.3

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
V předmětných plochách se nenacházejí žádné objekty a stavby zemědělské prvovýroby.

5.4

Hranice územních obvodů obcí
Hranice zastavěného území a zastavitelných ploch jsou vyznačeny ve výkresové části.

5.5

Zdůvodnění navrţeného řešení

5.5.1 Narušení organizace zemědělského půdního fondu
Územní plán je navržen tak, aby byla organizace zemědělského půdního fondu narušena co
nejméně. Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru
zastavěného území a byla omezena možnost vzniku nových izolovaných ploch zastavěných území.
5.5.2 Hydrologické a odtokové poměry
Realizací záměrů navržených v Územním
hydrogeologických a odtokových poměrů.

plánu

Kladeruby

nedojde

k ovlivnění

5.5.3 Síť zemědělských a účelových komunikací
Rozvojové plochy jsou v předkládaném územním plánu navrženy tak, aby nebyla narušena síť
zemědělských a účelových komunikací. Každá návrhová plocha má zajištěn příjezd po stávající nebo
navrhované účelové komunikaci.
5.5.4 Údaje o celkovém rozsahu odnímaných ploch
K záboru zemědělského půdního fondu je navržena jen nezbytně nutná plocha.
Z celkového hodnoceného záboru, jež činí 70,8816 ha tvoří 57,8454 ha (81,6085%) podíl
půdy náležející do zemědělského půdního fondu.
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Celkový zábor půdy v ha pro funkční využití:
Kladeruby
Bydlení individuální - BI
Plocha občanské vybavenosti specifických forem - OX
Plocha pro tělovýchovu a sport - OS
Plocha pro silniční dopravu - DS
Plocha pro vodní hospodářství - TV
Plocha pro energetiku - TE
Plocha technické infrastruktury - T*
Plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch - PV
Plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch - PZ
Plocha výroby a skladování - V
Plocha pro zemědělskou a lesnickou výrobu - VZ
Vodní plocha / tok - WT
Plocha krajinné zeleně - K
Plocha přírodní - P - biocentrum

12,0874
0,052
1,6428
1,2542
1,0945
26,0579
0,7989
0,6816
0,1048
1,696
5,3835
4,4191
12,8391
2,7698
70,8816

5.5.5. Směrové a liniové stavby
Všechny směrové a liniové stavby jsou navrženy tak, aby co nejméně ztěžovaly
obhospodařování zemědělského půdního fondu.
5.5.6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF ve srovnání s jiným
možným řešením
Navržené řešení je z hlediska ochrany ZPF nejvýhodnější. Všechny ostatní uvažované
varianty vyžadovaly mnohem větší zábory ZPF.
Návrhové plochy jsou umístěny v drtivé většině na půdách s horší kvalitou (III., IV a V. třída
ochrany).
Volné plochy pro výstavbu situované na ostatních plochách, popřípadě uvnitř zastavěného
území, jsou již částečně zastavěny, popřípadě se zde výstavba v nejbližší době připravuje nebo nejsou
z majetkoprávního hlediska dostupné. Postupně dochází k zahušťování zástavby v zastavěném území
a to zastavováním volných proluk. Ty plochy (na nezemědělských půdách a na půdách ležících
v zastavěném území), které jsou navrženy na zástavbu a ještě zastavěny nejsou, není možné zastavět
– důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že dosud nejsou zastavěny. Proto bylo nutné územním
plánem navrhnout i plochy ležící na zemědělských půdách mimo zastavěné území.
V rámci prací na Územním plánu Kladeruby bylo zjišťováno, zda by navržené záměry nešly
realizovat na jiných plochách nezemědělské půdy v řešeném území, nezemědělských půdách a na
nezastavěných částech stavebních pozemků. Bylo zjištěno, že nešly.
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5.5.7. Vyhodnocení, jak jsou využity pozemky, které již byly ze ZPF vyjmuty
Pro řešené území byl zpracován územní plán v roce 1996, který dosud platí. Většina
pozemků, které byly v rámci tohoto územního plánu vyjmuty ze ZPF je již buďto zastavěna nebo se
zde výstavba připravuje. Ostatní pozemky byly převzaty do územního plánu nového (jsou v tabulce
vyhodnocení záboru ZPF barevně odlišeny).
Možnosti rozvíjení zástavby uvnitř zastavěného území jsou v současné době již téměř
vyčerpány. Pouze malá část (2,0347%) z celkového záboru ZPF leží uvnitř zastavěného území.
5.5.8. Vztah mezi demografickým vývojem a návrhem záboru ZPF
V souladu s tendencemi posledních let, lze očekávat, že počet obyvatel bude i nadále mírně
stoupat a to zejména v důsledku migrace z jiných obcí a měst. Díky dobré dopravní dostupnosti
a existenci základního občanského vybavení jsou v obci Kladeruby vhodnější podmínky pro bydlení
než v jiných obdobně velkých obcích.
Posilování rezidenčního charakteru obce a související rozvoj obytné zástavby je prioritou
řešení územního plánu a jedním z předpokladů dosažení trvale udržitelného rozvoje území. Nezbytný
rozsah rozvojových ploch pro bydlení je stanoven na základě dosavadního demografického vývoje,
který je patrný z níže uvedené tabulky:
Demografický vývoj v letech 1790 - 2020

ROK
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2011
2020

POČET
OBYVATEL
501
498
518
491
532
507
512
461
489
501
492
439
442
436
432
431
430
435
435
442
450

POČET
DOMŮ
93
97
100
101
103
105
123
124
113
128
122
148
146
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5.5.9. Závěrečné shrnutí zdůvodnění navrženého řešení
Je třeba konstatovat, že výběr ploch pro jednotlivé funkční plochy navržené v územním
plánu, byl poměrně složitý a probíhal ve více fázích, takže jej nelze považovat za náhodný. Všechny
návrhové plochy byly podrobně konzultovány s obecním úřadem Kladeruby. Předkládanému řešení
předcházela detailní pochůzka v terénu, při níž byly prozkoumány a posouzeny veškeré volné plochy
uvnitř zastavěného území obce i mimo něj. Poté byly pro zástavbu vytipovány ty plochy, na nichž se
realizace navrženého řešení jevila jako nejschůdnější. Kriterií bylo přirozeně více, ale
těmi důležitými byly kromě strategických možností rozvoje obce, souvislosti se zastavěným územím,
možností dosahu inženýrských sítí, dopravní obsluhy, únosnosti a stability základových půd,
hlediska ochrany přírody a také ochrana zemědělské půdy.
Ve všech plochách záboru bylo dbáno na to, aby novým využitím ploch nedošlo ke
znepřístupnění některých pozemků nebo ke ztížení jejich budoucího obhospodařování. Tuto otázku
budou ovšem podrobněji řešit pozemkové úpravy. Podobně je tomu i při zachycení a svedení
povrchových vod dešťovou kanalizací nebo otevřenými příkopy do místních vodotečí. Všechny
návrhové plochy jsou navrženy tak, aby nebyly vytvářeny vhodné podmínky pro vodní erozi. Dílčí
řešení jednotlivých pozemků a staveb musí následně při územním a stavebním řízení prokázat, že
plochy budou dostatečně zabezpečeny proti splachům ornice.
Z hlediska záboru ZPF je podstatné, že předkládaným řešením je omezen zábor ZPF na
nejmenší možnou míru. Zástavba navrhovaných ploch nezpůsobí narušení organizace zemědělského
půdního fondu a nemůže ani ztížit jeho obhospodařování.
Zábor ploch mimo zastavěné území a na půdách, z hlediska ochrany ZPF vysoce chráněných,
je zdůvodněn nezbytností rozvoje sídla z hlediska celospolečenského.
Ve třídě ochrany ZPF I. a II. byly navrženy rozvojové plochy pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Většinou se jedná o plochy technické infrastruktury pro něž není zabírána skutečně potřebná plocha ale plocha
koridoru. Skutečný zábor bude pouze nepatrným zlomkem vyhodnocované výměry (vedení VN a ZVVN),
popřípadě bude nulový (VTL plynovod)
Ve II. třídě ochrany ZPF byly navrženy tyto plochy:
BI 128
OS 282
TV 351
TV 370
TE 354
TE 355
TE 357
TE 362
TE 364
TE 365
TE 372
T* 399
PV 407
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DS 408
VZ 446
WT 463
WT 464
WT 465
K 655
P 701
P 702

V Politice územního rozvoje České republiky 2008 jsou obsaženy republikové priority
z nichž priorita č. 16 má vztah k ochraně ZPF.
(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území.

5.6.

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

Územní plán - Kladeruby vyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
ve výši 0,2717 ha. Tyto zábory souvisí s navrženými plochami TE 367, PV 401, WT 462.
Jedná se o zábor kategorie lesa - les hospodářský.
Do pásma 50 m od okraje lesního pozemku zasahují tyto plochy:
BI 120, 121
OX 251
OS 282
DS 303
TE 354, 355, 365, 367
TV 361
T* 399
PV 401
VZ 446
WT 461, 462
K 602, 603, 654, 662, 663
Z nich tyto plochy leží v pásmu 50 m od okraje lesního pozemku celé:
OX 251
WT 462

