1. Dodatek k Posouzení Územního plánu Petřvald dle zákona č. 100/2001 Sb.
Posouzení Konceptu územního plánu Petřvald bylo zpracováno v roce 2011.
Na základě výsledku veřejného projednání konceptu ÚP Petřvaldu byla vyřazena
zastavitelná plocha Z5 – smíšená výrobní a skladování (VS) a také plocha Z32 – plochy
dopravní infrastruktury letecké (DL).
Návrh Územního plánu Petřvald byl zpracován v červnu 2012. V září 2014 byl upraven
na základě výsledku projednání podle § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Přehled změn je uveden
v následujícím textu a tabulce, kde u nově navržených ploch jsou uvedeny doporučení pro
vyloučení nebo zmírnění vlivů na životní prostředí.
Do Návrhu Územního plánu Petřvald byly doplněny nové zastavitelné plochy a to Z33 –
plocha dopravní infrastruktury (DS), Z36 – plocha smíšená obytná (SO), Z38 – Z45 – plochy
komunikací veřejných (KV), Z46 – Z50 – plochy zeleně ochranné (ZO), Z53 a Z54 – plochy
dopravní infrastruktury letecké (DL1). Plochy Z26 (VL) a Z36 (SO) byly v Návrhu Územního
plánu Petřvald redukovány tak, aby nezasahovaly do záplavového území. Zcela vyřazeny byly
zastavitelné plochy Z28 (SO), Z31 (SO), Z34 (SO), Z35 (SO) a Z37 (KV). Vzhledem
k realizovaným stavbám na plochách Z8 (SO), Z13 (SO), Z29 (SO) a částečně na ploše Z4
(SO) byly tyto plochy vymezeny již jako zastavěné území.

Tab.: Nově vymezené plochy ÚP Petřvald proti ÚP Petřvald - konceptu:
Označení
plochy

Funkční využití

Z33

DS

Z36

SO

Z38 – Z45

KV

Z46 – Z52

ZO

Z53 a Z54

DL1

Shrnutí
Plocha je vymezena za účelem šířkové úpravy silnice I/58.
Územní plán tuto plochu přebírá ze ZÚR Moravskoslezského
kraje.
Plochy jsou navrženy za účelem dopravní obsluhy
zastavitelných ploch.
Tyto plochy jsou vymezeny v návaznosti na plochy dopravní
infrastruktury, a to jak silniční tak letecké
Přes plochy prochází ochranné pásmo letiště a leteckých staveb,
přes plochy prochází rezerva pro plavební kanál Dunal-OdraLabe. Plochy jsou navrženy v návaznosti na stabilizované
plochy s tímto způsobem využití (plochy mezinárodního letiště Letiště Leoše Janáčka). Plochy spadají do zemědělského
půdního fondu do II. třídy ochrany.

Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí
Bez zvláštních podmínek.
Bez zvláštních podmínek.
Bez zvláštních podmínek.
Bez zvláštních podmínek.
Tuto plochu lze doporučit s podmínkou souhlasu orgánů ochrany
zemědělského půdního fondu, protože plochy se nacházení na
půdách II. třídy ochrany.

Závěr:
Předložený Územní plán Petřvald s nově vymezenými zastavitelnými plochami Z33 –
plocha dopravní infrastruktury (DS), Z36 – plocha smíšená obytná (SO), Z38 – Z45 – plochy
komunikací veřejných (KV), Z46 – Z50 – plochy zeleně ochranné (ZO), Z53 a Z54 – plochy
dopravní infrastruktury letecké (DL1) je z hlediska ochrany životního prostředí
akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v Posouzení Územního plánu Petřvaldu –
konceptu na životní prostředí (viz kap. 5, 6 a 7.) a ve výše uvedené tabulce nově vymezených
ploch proti ÚP Petřvaldu - konceptu.
Dle doplnění naturového posouzení ÚP Petřvald (Dr. J.Urban, 2015) má územní plán
Petřvald významný negativní vliv na PO Poodří, konkrétně na předmět ochrany - druh
moták pochop (Circus aeruginous), a nemá významně významný negativní vliv na EVL
Poodří či další lokality soustavy Natura 2000.
Důvodem pro konstatování významně negativního vlivu je návrh plochy Z53 a to v kontextu
kumulace vlivů již schválenými či realizovanými záměry v okolní krajině, a dalšími návrhy
ploch v rámci ÚP Petřvald (Z54, Z52, Z26).
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