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A)

DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA,
ÚDAJE O PODKLADECH

A.1 DŮVODY PRO POŘÍZENÍ ÚP ŠTRAMBERKA
Územní plán města Štramberka byl schválená Zastupitelstvem města Štramberk dne
30. 6. 1997. Jeho grafická část byla zpracována nad státní mapou v měřítku 1 : 5 000 pomocí
ruční kresby. Následně byly zpracovány jeho Změny 1 (schválená Zastupitelstvem města
Štramberk dne 25. 9. 2006) až změna č. 6 (vydaná Zastupitelstvem města Štramberk dne 14.
3. 2011). Podrobněji viz kapitola A.3 Údaje o podkladech.
Vzhledem k tomu, že podle § 188 stavebního zákona v platném znění je nutno územní
plány obcí schválené před lednem 2007 upravit, provedené úpravy projednat a vydat, jinak
tyto územní plány pozbývají platnosti, dále s ohledem na potřebu zpracování územního plánu
nad katastrální mapou, potřebu celkové aktualizace územního plánu, uvedení územního plánu
do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje apod., rozhodlo
Zastupitelstvo města Štramberk o pořízení Územního plánu Štramberk.
Zadání pro Územní plán Štramberka zpracoval pořizovatel – Městský úřad Kopřivnice,
odbor stavebního řádu, územního plánovaní a památkové péče. Toto zadání bylo upraveno na
základě výsledku jeho projednání a schváleno Zastupitelstvem města Štramberk dne 14. 12.
2009.
Řešeným územím Územního plánu Štramberka je správní území Města Štramberka, které
je tvořeno katastrálním územím Štramberk. Celková rozloha správního území města je
933 ha.

A.2 OBSAH A ROZSAH ÚP ŠTRAMBERKA, HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ,
POSTUP PRÁCÍ
Územní plán Štramberka obsahuje:
A. Textovou část
A. Grafickou část, která obsahuje výkresy
A.1 Základní členění území
A.2 Hlavní výkres
A.3 Doprava
A.4 Vodní hospodářství
A.5 Energetika, elektronické komunikace
A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací

v měřítku
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 5 000

Odůvodnění Územního plánu Štramberka obsahuje:
B.1 Textovou část
B. Grafickou část, která obsahuje výkresy
B.1 Koordinační výkres
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
B.3 Širší vztahy

v měřítku
1 : 5 000
1 : 5 000
1 : 25 000

1

Obsah grafické části:
Výkres A.1 Základní členění území obsahuje vyznačení hranice řešeného území, hranice
zastavěného území, hranice zastavitelných ploch, vymezení ploch územních rezerv, ploch ve
kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, vymezení
ploch, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování
o změnách jejich využití.
Výkres A.2 Hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, tj. vymezení ploch s rozdílným
využitím, koncepci uspořádání krajiny, vymezení ploch pro dopravu, vymezení zastavěného
území a zastavitelných ploch.
Výkres A.3 Doprava obsahuje návrh řešení dopravy a dopravních zařízení včetně vymezení
ploch pro dopravu.
Výkres A.4 Vodní hospodářství obsahuje návrh řešení problematiky vodního hospodářství.
Výkres A.5 Energetika a elektronické komunikace obsahuje návrh řešení problematiky
energetiky a spojů.
Výkres A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací zobrazuje plochy
a pozemky určené pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170
stavebního zákona, nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.
Výkres B.1 Koordinační výkres zobrazuje navržené řešení, neměněný současný stav
a důležitá omezení v území, zejména limity využití území dle § 26 odst. 1 stavebního zákona.
Výkres B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu zahrnuje rozsah záborů
nezbytný k realizaci navržených řešení.
Výkres B.3 Širší vztahy zobrazuje vazby řešeného území (zejména vazby komunikací,
inženýrských sítí a územního systému ekologické stability) na správní území okolních obcí.
Hlavní cíle řešení
Územní plánu Štramberka je zpracován podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) a v souladu
s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území.
Řešeným územím Územního plánu Štramberka je správní území Města Štramberka, které
je tvořeno katastrálním územím Štramberk. Celková rozloha správního území města je
933 ha.
Územní plánem je stanovena základní koncepce rozvoje území Města Štramberka, ochrana
jeho hodnot, urbanistická koncepce včetně plošného a prostorového uspořádání, uspořádání
krajiny a koncepce veřejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby
a plochy územních rezerv s ohledem na předpokládaný rozvoj území a plochy dopravní
a technické infrastruktury. Územním plánem jsou stanoveny podmínky pro využití
vymezených ploch s ohledem na hlavní funkci a přípustné využití. Dále jsou stanoveny
plochy pro které může Město Štramberk uplatnit předkupní právo a veřejně prospěšné stavby
a opatření pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.
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Územní plán v souvislostech a podrobnostech území města zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly
územního plánování v souladu s nadřazenou dokumentací Moravskoslezského kraje
a s Politikou územního rozvoje České republiky 2008.
Postup prací
Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Štramberka dne
13. 6. 2008.
Návrh Zadání Územního plánu Štramberka byl projednán podle § 47 stavebního zákona
a upraven dle vznesených připomínek a stanovisek. Definitivní znění Zadání pro Územní plán
Štramberka schválilo Zastupitelstvo města Štramberka dne 14. 12. 2009 na svém 27. zasedání
usnesením č. 27/108/2.
Na základě schváleného zadání byl v červenci - listopadu 2010 zpracován Územní plán
Štramberka - koncept.
Územní plán Štramberka byl zpracován podle pokynů pro zpracování Územního plánu
Štramberka vzešlých na základě výsledku veřejného projednání konceptu Územního plánu
Štramberka. Pokyny byly schváleny Zastupitelstvem města Štramberk dne 11. 5. 2011.
Poznámka:
V Územním plánu Štramberka je zachováno číslování zastavitelných ploch a ploch
přestaveb, které bylo použito v Územním plánu Štramberka - konceptu. Vzhledem k tomu, že
byl proveden výběr z variantního řešení a některé plochy byly na základě výsledku projednání
vyřazeny, není číselná řada souvislá. U nově vymezených zastavitelných ploch bylo
pokračováno v číselné řadě.
Územní plán Štramberka byl v březnu 2012 upraven na základě výsledku společného
jednání, v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Zastavitelná plocha Z3 - plocha výroby a skladování – fotovoltaických elektráren (VS-E)
byla, vzhledem k realizaci fotovoltaické elektrárny, vymezena jako plocha stávající. Ve vazbě
na tuto plochu byla upravena hranice zastavěného území.
V ploše územní rezervy R2 byla vymezena zastavitelná plocha Z80 bydlení individuálního
– městského a příměstského (BI) vzhledem k vydanému stavebnímu povolení dle dosud
platného Územního plánu města Štramberka.
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A.3 ÚDAJE O PODKLADECH
Územní plán Štramberka je zpracován na základě smlouvy o dílo, uzavřené mezi
objednatelem, Městem Štramberk a zhotovitelem, Urbanistickým střediskem Ostrava, s r.o.,
dne 15. 6. 2010.
Zadání Územního plánu Štramberka bylo schváleno Zastupitelstvem města Štramberka
na 27. zasedání dne 14. 12. 2009 usnesením 27/108/2.
Pro zpracování Územního plánu Štramberka byla použita územně plánovací
dokumentace a podklady:
- Územní plán města Štramberk schválený Zastupitelstvem města Štramberk dne
30. 6. 1997;
- Územní plán města Štramberk – Změna č. 1 schválená Zastupitelstvem města Štramberk
dne 25. 9. 2006;
- Územní plán města Štramberk – Změna č. 2 schválená Zastupitelstvem města Štramberk
dne 24. 10. 2002;
- Územní plán města Štramberk – Změna č. 3 vydaná Zastupitelstvem města Štramberk
dne 19. 12. 2007;
- Územní plán města Štramberk – Změna č. 4 vydaná Zastupitelstvem města Štramberk
dne 15. 12. 2008;
- Změna č. 5 Územního plánu města Štamberk vydaná Zastupitelstvem města Štramberk
dne 1. 12. 2010;
- Změna č. 6 Územního plánu města Štramberk vydaná Zastupitelstvem města Štramberk
dne 14. 3. 2011;
- Zadání Územního plánu Štramberka schválené Zastupitelstvem města Štramberk na
27. zasedání Zastupitelstva města Štramberk konaném dne 14. 12. 2009;
-

Pokyny pro zpracování návrhu Územního
Zastupitelstvem města Štramberk dne 11. 5. 2011;

plánu

Štramberka

-

ÚAP a RURÚ SO ORP Kopřivnice (rok 2008, aktualizace 2010);

schválené

- Mapy ložiskové ochrany - Kraj Moravskoslezský (MŽP - Česká geologická služba Geofond, Praha);
- Mapy svahových deformací na území Moravskoslezského kraje (MŽP - Česká
geologická služba - Geofond, Praha);
- Mapy poddolovaných území - Moravskoslezský kraj (MŽP - Česká geologická služba Geofond, Praha);
- Výpis z ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR;
- Mapa radonového indexu geologického podloží (Česká geologická služba, 2004);
- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním;
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426;
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- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje, schválena
usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1486 dne 26. dubna 2007;
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje, schválena
usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2096 dne 26. června 2008;
- Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny, schválena usnesením zastupitelstva kraje
č. 5/298/1 dne 23. 6. 2005;
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje, schválen
zastupitelstvem v září 2004, včetně Aktualizací rozvoje vodovodů a kanalizací území
Moravskoslezského kraje (2008, 2009, 2010);
- Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, schválen usnesením
zastupitelstva kraje č. 25/1120/1 dne 30. 9. 2004, včetně Změny Plánu odpadového
hospodářství Moravskoslezského kraje (OZV č. 3/2010 ze dne 23. 6. 2010);
- Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, nařízení
Moravskoslezského kraje č. 1/2009 nabylo účinnosti dne 30. dubna 2009;
- Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, vzato na vědomí radou kraje
dne 20. 5. 2004, včetně Vyhodnocení naplňování Územní energetické koncepce (říjen
2009);
- Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava,
s.r.o.);
- Krajský programem ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, vydán
nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009 ze dne 30. 4. 2009;
- Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje, vydán nařízením
Moravskoslezského kraje č. 1/2004 ze dne 14. 8. 2004, včetně Aktualizace programu
snižování emisí Moravskoslezského kraje (2010);
- Plán oblasti povodí Odry, schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
14. 10. 2009, závazná část vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010;
- Plán oblasti povodí Moravy pro správní obvod Moravskoslezského kraje, závazná část
vydána nařízením MSK č. 1/2010 ze dne 2. 6. 2010;
- Akční plán ke strategickým hlukovým mapám;
- Strategie rozvoje kraje na léta 2009 — 2016 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na
Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);
- Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010 - 2012, (Agentura pro
regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);
- Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta
2009 – 2013 (Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava);
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 –
2014, schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1209 dne 22. 9. 2010;
- Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX ve věci
změny podmínek ochrany v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské
pánve (nabytí právní moci dne 31. 7. 2009);
- Hodnocení krajinného rázu ORP Kopřivnice (Regionální centrum EIA s.r.o., prosinec
2008);
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- T. J. Pešina – Prodromus Moraviographiae, 1663;
- Kanalizace na ulici K očnímu ve Štramberku v rámci dokončení kanalizační sítě města
Štramberk s napojením na ČOV – 2. etapa, Technico Opava, s.r.o., červen 2009;
- Kanalizace na ulici Závišická ve Štramberku v rámci dokončení kanalizační sítě města
Štramberk s napojením na ČOV – 2. etapa, Technico Opava, s.r.o., červen 2009;
- Odkanalizování Štramberk – Novojičínská, Avona, únor 2008;
- Propojení kanalizační sítě Štramberk – Na Špici, Avona, květen 2010;
- Revitalizace sídliště Bařiny ve Štramberku – odlehčovací komora, Lineplan s.r.o.;
- Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace, Zdeněk Kudělka, srpen 2010;
- Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad,
Avona, říjen 2007.
www.stramberk.cz, www.wikipedia.org;
http://expedice.rps.cz/lokality/6335-stramberk-mesto.html;
www.mesto-stramberk.cz/historie-truby.php;
www.hrady.cz, www.lasska-brana.cz, www.google.cz/obrazky;
http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/zaverecna-zprava-k-sesuvum.pdf.
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B)

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Správní území města Štramberka leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje,
v okrese Nový Jičín. Ze severu sousedí správní území Štramberka se správním územím obce
Závišice, z východu se správním územím města Kopřivnice, z jihovýchodu se správním
územím obce Lichnov, z jihu se správním územím obce Ženklava, ze západu se správním
územím obce Rybí.
Štramberk náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP)
Kopřivnice.
Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí sídel do
značné míry předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i řešeného území. Štramberk patří
mezi stabilizované obce se statusem města, které jsou integrovanou součástí sídelní struktury
širšího regionu. Tvoří administrativní i přirozený spádový obvod města Kopřivnice, do
značné míry i Nového Jičína a omezeně také Příbora. Řešené území tvoří jediné katastrální
území, vytváří poměrně souvislé sídlo do značné míry propojené s Kopřivnicí, pouze
v blízkosti katastrálních hranic s částečným zastoupením rozptýlené zástavby.
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, rekreační, výrobní
(dominantní je těžba nerostné suroviny) a částečně obslužná. Obyvatelstvo obce vykazuje
značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti.
Tab. Základní ukazatele sídelní struktury SO ORP Kopřivnice a širší srovnání
počet
k. ú.
19
37

částí /
obec
1,6
2,3

SO ORP
obcí
částí
Kopřivnice
10
16
Nový Jičín
15
35
Frýdlant nad
Ostravicí
11
15
13
1,2
Frýdek-Místek
37
54
52
1,4
průměr ORP*
*
*
*
*
MSK kraj
13,6 27,9
28,3
2,3
ČR
30,5 63,0
72,9
2,8
Zdroj: Malý lexikon obcí 2010, ČSÚ, data pro rok 2009

výměra
km2
121
275

km2/
obec
12,1
18,4

317
480
*
246,7
382,3

28,9
13,0
*
19,3
15,4

Obyvatel
41 543
48 529
23 224
109 977
*
56 698,8
45 159,9

obyvatel na
obec
část. o. km2
4 154
2 596
343
3 235
1 387
176
2 111
2 972

1 787
2 115

73
229

4 172
1 681

2 002
698

230
133

Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Kopřivnice je charakteristická vysoká
hustota osídlení, malý počet obcí (okrajově i s rozptýlenou zástavbou) a značné ovlivnění
osídlení antropogenními podmínkami. Významnou roli hraje i blízkost rekreačního území
(vlastní okolí Štramberka, CHKO Beskydy). Z širšího hlediska je nutno vnímat i vazby na
Rozvojovou oblast Ostrava OB2, zejména v hospodářské oblasti (přenos nezaměstnanosti,
rozvoj průmyslových zón – Mošnov).
Na základě komplexního zhodnocení rozvojových předpokladů (podmínek životního
prostředí, hospodářských a podmínek soudržnosti obyvatel území) je předpokládán
velmi mírný pokles až stagnace počtu obyvatel (ve střednědobém časovém horizontu na
cca 3 300 obyvatel v r. 2025, ze současného stavu cca 3 330 obyvatel), při odpovídajícím
rozvoji bydlení a obslužných funkcí obce.
Základní bilance vývoje počtu obyvatel a bytů slouží především jako podklad pro
navazující koncepci rozvoje veřejné infrastruktury a hodnocení přiměřenosti návrhu plošného
rozsahu nových ploch, zejména pro podnikání a bydlení. Tato bilance je součástí odůvodnění
územního plánu a spoluvytváří základní rámec při posuzování územního rozvoje, ale
i širší posouzení přiměřenosti investic v řešeném území.
7

Za omezující faktor dlouhodobého rozvoje města je nutno považovat mírně
nevyvážené hospodářské podmínky regionu a současně i podmínky životního prostředí,
zejména v širším regionu.
Správní území města Štramberka se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany
dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
Správní území města zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení
a ochranné pásmo širšího okolí letiště Mošnov. Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Povolování staveb viz příloha č. 1 odůvodnění.
Optimalizaci funkcí řešeného území je nutno řešit s ohledem na vlastní územní
předpoklady a vazby města v sídelní struktuře regionu (optimální dělbě funkcí obytné rekreační – obslužné – výrobní a dopravní).
Vyjížďka za prací a občanskou vybaveností, která z ekonomických důvodů není
provozována ve městě, směřuje především do blízkých měst – Kopřivnice a Nový Jičín.
Vazby sídelní struktury, vazby dopravní a technické infrastruktury včetně prvků
ochrany přírody a územního systému ekologické stability přesahující správní hranici
obce jsou zobrazeny ve výkrese B.3 Širší vztahy v měřítku 1 : 25 000.
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C)

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ
SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŠTRAMBERKA

Údaje o splnění zadání Územního plánu Štramberka
ad a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje (PÚR), územně plánovací
dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
1) Požadavky vyplývající Politiky územního rozvoje ČR 2008 byly respektovány. Správní
území města Štramberka bylo zařazeno do rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast
Ostrava.
2) Požadavky vyplývající z platného ÚPN VÚC Beskydy byly respektovány. Územním
plánem bylo provedeno upřesnění návrhů nad katastrální mapou (především vymezení
ploch pro územní systém ekologické stability).
3) Při zpracování konceptu územního plánu bylo přihlíženo k pořizovaným Zásadám
územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
4) Při zpracování Územního plánu Štramberka - konceptu byly respektovány koncepční
rozvojové dokumenty Moravskoslezského kraje (viz kap. 1.1).
Poznámka: Územní plán Štramberka byl upraven na základě vydaných Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje. ÚPN VÚC Beskydy pozbyl platnost.

ad b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Úkoly vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území pro SO ORP Kopřivnice
(zprac. MěÚ Kopřivnice, 2008, aktualizace 2010, 2012), které lze řešit územně plánovací
dokumentací, byly Územním plánem Štramberk řešeny (viz dále textová část Odůvodnění
Územního plánu Štramberka).
ad c) Požadavky na rozvoj území obce
Při zpracování Územního plánu Štramberka - konceptu bylo vycházeno z demografického
rozboru pro správní území města Štramberk. V rámci tohoto rozboru je předpokládána
stagnace počtu trvale bydlících obyvatel s ohledem na vývoj v posledních deseti letech.
ad d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci
uspořádání krajiny)
Požadavky obsažené v tomto bodě zadání byly splněny kromě vymezení nové plochy pro
výrobu, která není městem požadována s ohledem na rozsáhlou plochu těžby nerostů, v rámci
které lze provozovat i výrobní aktivity.
Na některé z navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby budou po vydání Územního
plánu Štramberka zpracovány územní studie (viz textová část konceptu Územního plánu
Štramberku, kap. J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je provedení změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty studie).
Variantní řešení je dokládáno na průsvitkách k výkresům.
ad e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Požadavky obsažené na řešení koncepce dopravní infrastruktury byly splněny a upřesněny
nad katastrální mapou. Popis řešení viz odůvodnění konceptu Územního plánu Štramberka,
kap. 5.6 Dopravní infrastruktura.
Požadavky na řešení Technické infrastruktury byly splněny a upřesněny pro potřebu
územního plánu. Popis řešení viz odůvodnění konceptu Územního plánu Štramberka,

9

kap. 5.7 Infrastruktura vodního hospodářství, 5.8 Infrastruktura energetických zařízení,
5.9 Elektronické komunikace, 5.10 Nakládání s odpady.
ad f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Ochrana hodnot území je podrobně popsána v odůvodnění konceptu Územního plánu
Štramberka, kap. 4. Přírodní hodnoty území, ochrana přírody a krajiny, kulturní a historické
hodnoty území.
ad g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace jsou stanoveny
v části návrh v kap. G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření,
staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a v kapitole H. Vymezení dalších veřejně
prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
a jsou zobrazeny ve výkrese A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
ad h) Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na
ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek
nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy)
Požadavky na ochranu veřejného zdraví jsou popsány v jednotlivých kapitolách textové části
odůvodnění Územního plánu Štramberka.
Územním plánem nejsou do stanoveného záplavového území navrženy zastavitelné plochy.
Územním plánem je vymezena plocha těžby nerostů.
Územním plánem jsou vymezena evidovaná ložiska nerostných surovin, poddolovaná
a sesuvná území a stanovené záplavové území (viz textová část textové části odůvodnění
Územního plánu Štramberka, kap. 4.1 Horninové prostředí a geologie, klimatické podmínky
a 4.2 Vodní režim. Grafické zobrazení je provedeno ve výkrese B.1 Koordinační výkres.
ad i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Způsob řešení záměrů a střety zájmů se stávajícím nebo navrženým způsobem využití území
je popsán v jednotlivých kapitolách textové části odůvodnění Územního plánu Štramberka.
ad j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Viz textová část konceptu Územního plánu Štramberka, kapitola:
C.3 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.
ad k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn
jejich využití územní studií
Viz textová část konceptu Územního plánu Štramberka, kapitola:
J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je provedení změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování, stanovení lhůty studie.
ad l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Konceptem Územního plánu Štramberka nejsou vymezeny plochy nebo koridory se
stanovením požadavku na zpracování regulačního plánu.
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Vymezení plochy, ve které je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro
rozhodování o změně jejího využití (Z42) na základě výsledku veřejného projednání konceptu
ÚP Štramberka a pokynů pro zpracování návrhu ÚP Štramberka.
ad m) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Koncept Územního plánu Štramberka byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rámci samostatné zakázky (zprac. AQUATEST a.s., 2010).
Toto posouzení bylo zpracováno jako samostatná část a bylo projednáváno současně
s konceptem Územního plánu Štramberka.
ad n) Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Územní plán Štramberku byl zpracován s fází konceptu s ohledem na požadavek variantního
zpracování řešení zástavby především v lokalitě Libotín.
ad o) Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení
Územní plán Štramberka byl zpracován v souladu s požadavky obsaženými v tomto bodě
zadání.

Údaje o splnění pokynů pro návrh Územní plán Štramberka
Pokyny byly splněny kromě:
- pokynu Po3 – pro zastavitelnou plochu Z42 omezit počet nových rodinných domů na
max. 4. Vzhledem k tomu, že na severní části plochy již byla zahájena stavba rodinného
domu, byl dotčený pozemek přeřazen do ploch stavu a pro Z42 tedy byla stanovena
přípustnost výstavby maximálně 3 rodinných domů.
-

části pokynu D13 – parcely č. 2536/9 a 2536/10 nebyly zařazeny do ploch smíšených
obytných venkovských (SV) vzhledem k tomu, že se jedná o lesní pozemky, které jsou
součástí vymezeného regionálního biokoridoru;

-

části pokynu D17 – vymezit část parc. č. 1381/8 jako plochu bydlení individuálního za
účelem parkování. Jedná se parcelu, na které je umístěna plynová sonda;

-

části pokynu D23 – parc. č. 1309/81 nebyla vymezena jako zastavitelná plocha z důvodu
jejího obtížného využití pro výstavbu, přes parcelu je veden vysokotlaký plynovod
a vedení VN 22 kV, parc. č. 1309/101 je vymezena jo územní rezerva plochy bydlení
individuálního – městského a příměstského (BI) z důvodu současné nedostatečné dopravní
obsluhy území (stávající nekvalitní účelová komunikace).

Poznámka:
- Na základě výsledku společného jednání o návrhu ÚP Štramberka, stanoviska Ministerstva
kultury ČR, byla vyřazena zastavitelná plocha Z22.
- Zastavitelná plocha Z3 - plocha výroby a skladování – fotovoltaických elektráren (VS-E),
byla upravena na plochu stávající vzhledem k tomu, že fotovoltaická elektrárna již byla
realizována.
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D)

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM
POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Územní systém ekologické stability
- lokální biokoridory s vazbou na územní systémy ekologické stability vymezené v ÚP
sousedících obcí:
1) lokální biokoridor označený L1 vedený na území obce Ženklavy, chybějící (nefunkční)
2) lokální biokoridor označený L8 vedený na území obce Závišice, funkční
3) lokální biokoridor označený L9 vedený na území obce Rybí, funkční
Důvodem vytváření vazeb mezi biocentry vymezenými ve správním území sousedících obcí
je zajištění trvalé existence a reprodukce typických původních nebo přírodě blízkých
společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj
stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu
stavu. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných
životních podmínkách a v podmínkách kulturní krajiny.
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E)

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ
VARIANTY

E.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
A BYDLENÍ
E.1.1 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY
Obyvatelstvo (sociodemografické podmínky území) – zaměstnanost (hospodářské
podmínky území) a bydlení vytvářejí základní prvky sídelní struktury území, nedílnou součást
civilizačních hodnot území. Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce
(její prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu.
Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídel, dopravní poloha, obytné prostředí
včetně životního prostředí, vlastní či širší rekreační zázemí. Tyto přírodní i antropogenní
podmínky území se promítají do atraktivity bydlení, kterou velmi dobře odráží prodejnost
nemovitostí pro bydlení. Zhodnocení potenciálu rozvoje řešeného území je jedním
z výchozích podkladů pro hodnocení a prognózu budoucího vývoje (urbanistickou
koncepci rozvoje obce) během očekávaného období platnosti územního plánu (obvykle
pro dalších cca 15 let).
Hlavním cílem kapitoly je sestavení prognózy vývoje počtu obyvatel (včetně bilance
bydlení) v řešeném území. Prognóza vychází z rozboru demografických a širších podmínek
řešeného území. Slouží především jako podklad pro dimenzování technické a sociální
infrastruktury a pro návrh, posouzení potřeby a přiměřenosti nových ploch pro bydlení.
V případě řešeného území se projevují na jeho vývoji především:
- Poměrně výhodná příměstská poloha mezi Kopřivnicemi a Novým Jičínem.
- Omezujícím faktorem je stále značná úroveň nezaměstnanosti v širším regionu.
- Poměrně kvalitní obytné prostředí a rekreačně atraktivní území města i širšího okolí.
Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r. 1869) byl charakteristický převažující dlouhodobý
růst, který omezily zejména důsledky druhé světové války. Poválečný růst počtu obyvatel
prakticky ustal po r. 1970. K poklesu počtu obyvatel došlo v následujícím období, především
v důsledku migrace mladých rodin do blízkých měst za státem dotovaným bydlením
v bytových domech na sídlištích (zejména do blízké Kopřivnice). K poměrně výraznému
růstu počtu obyvatel došlo po r. 1991.
Tab.: Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 v řešeném území
Rok
Celkem

1869
2 352

1900
3 052

1930
3 591

s k u t e
1950 1961
3 373 4 028

č n o s t
1970 1980 1991
4 191 3 713 3 279

2001
3 408

2010
3 330

prognóza
2025
3 300 3 350

Podle posledního sčítání bylo ve Štramberku – 3 408 trvale bydlících obyvatel (r. 2001).
Vývoj počtu obyvatel po r. 1991 byl výrazně příznivější než v předcházejícím desetiletí.
Především se projevila výhoda příměstské polohy a dále i rekreační atraktivity města. Vývoj
počtu obyvatel v jednotlivých letech po r. 2001 je však proměnlivý s obecnou tendencí
k mírnému poklesu.
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Tab.: Vývoj počtu obyvatel v posledních letech v řešeném území (zdroj: ČSÚ)
stav
rok
k 1. 1.
2001
3 409
2002
3 405
2003
3 409
2004
3 380
2005
3 364
2006
3 382
2007
3 404
2008
3 380
2009
3 358
2010
3 330
2011
3 313
Roční průměr

narození
34
25
41
34
46
33
32
38
34
39

zemřelí
40
32
47
40
34
24
36
40
46
54

přistěhovaní
71
67
41
58
76
57
83
71
80
81

vystěhovaní
69
56
64
68
70
44
103
91
96
83

přirozená
měna
-6
-7
-6
-6
12
9
-4
-2
-12
-15

saldo
migrace
2
11
-23
-10
6
13
-20
-20
-16
-2

změna
celkem
-4
4
-29
-16
18
22
-24
-22
-28
-17

36

40

69

75

-4

-6

-10

Na vývoj počtu obyvatel má v jednotlivých letech rozhodující vliv saldo migrace, které je
většinou záporné. Ze Štramberka se v posledních letech více obyvatel stěhuje, než přistěhuje.
To zhoršuje i věkovou strukturu obyvatel, protože migrací ubývají zejména mladí lidé, rodiny
s dětmi. Úbytek počtu obyvatel je vykazován i přirozenou měnou.

Věková struktura obyvatel řešeného území byla už v minulosti nepříznivá. Podíl
předproduktivní věkové skupiny (0 - 14 let) je 16,6 %, při srovnatelném průměru okresu
Nový Jičín, kde je 17,9 %. Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl u řešeného území
21,4 %, zatímco průměr okresu Nový Jičín byl výrazně příznivější – 16,3 %. Absolutní počet
dětí poklesl z 567 (r. 2001) na 475 na začátku roku 2010. V dlouhodobém výhledu podíl
obyvatel nad 60 let dále mírně poroste, podíl dětí bude v lepším případě stagnovat, a to i při
eventuálním mírném růstu počtu obyvatel.
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Tab.: Věková struktura obyvatel (ČSÚ, sčítání 2001)
územní jednotka
ČR
okres Nový Jičín
Štramberk

Celkem
10 230 060
159 925
3 408

věková skupina
0 - 14
podíl 0 - 14
1 654 862
16,2 %
28 663
17,9 %
567
16,6 %

věková skupina
nad 60
podíl 60 +
1 883 783
18,4 %
26 044
16,3 %
730
21,4 %

nezjištěno
3 483
11
0

průměrný
věk
39
37
40

Tab.: Věková struktura obyvatel (ČSÚ, 1. 1. 2010)
Celkem
Muži
Ženy

celkem
3 330
1 649
1 681

0 - 14 let
475
241
234

15 - 59 let
2 001
1 040
961

60 - 64 let
239
117
122

64 let +
615
251
364

Do roku 2025 je možno předpokládat spíše další mírný pokles počtu obyvatel na cca 3 300
obyvatel, stagnace počtu obyvatel by byla poměrně optimistickým cílem. Předpokládaný
vývoj počtu obyvatel je podmíněn jak zvýšením nabídky pracovních míst ve městě a regionu,
tak i zvyšováním atraktivity vlastního bydlení a to zejména nabídkou připravených stavebních
pozemků.

E.1.2 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY
Hospodářské podmínky území obcí, regionu jsou obvykle rozhodujícím faktorem pro další
vývoj jednotlivých sídel – obcí. Do značné míry je tomu tak i ve Štramberku, zejména ve
výrazné vazbě na město Kopřivnici. Možnosti rozvoje podnikání v obci jsou limitovány,
i v budoucnu bude hrát zásadní roli vyjížďka za prací do okolních měst.
Tab.: Ekonomická aktivita obyvatel (ČSÚ, sčítání 2001)
ekonomicky
aktivní – (EA)
ČR
okres Nový Jičín
Štramberk

5 253 400
80 186
1 565

podíl nezaměstmíra
EA
EA
naní
nezaměst. v země(%)
(%)
(%)
dělství
51
486 937
9,3
230 475
50
10 876
13,6
3 808
46
189
12,1
29

podíl EA vyjížděj. podíl
v zeměděl. za prací vyjížd.
celkem
(%)
(%)
4,4
2 248 404
22
4,7
34 752
43
1,9
1 055
67

Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2009, zdroj ČSÚ): celkem 585, z toho:
podnikatelé – fyzické osoby
475
samostatně hospodařící rolníci 0
svobodná povolání
25
počet subjektů bez zaměstnanců 173
počet subjektů s 1 - 9 zaměstnanci - mikropodniky 36
počet subjektů s 10 - 49 zaměstnanci - malé podniky 7
počet subjektů s 50 - 249 zaměstnanci - střední podniky 2
Mimo město vyjíždělo za prací 930 osob a dojíždělo 289 osob. Celkový počet pracovních
míst byl v roce 2001 cca 700. Počet pracovních míst není na úrovni obcí průběžně evidován,
podobně jako například počet ekonomicky aktivních osob. Nové údaje budou k dispozici na
základě výsledků sčítání v r. 2011.
Okres Nový Jičín patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně
postiženým okresům v rámci bývalého Severomoravského kraje, nadprůměrně při srovnání
celé České republiky. Míra nezaměstnanosti byla v srpnu 2010 v řešeném území 11,1 %.
Odpovídající průměr mikroregionu Kopřivnice, nad srovnatelným průměrem ČR, je 8,6 %.
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Příznivým faktorem je zejména návaznost na město Nový Jičín s různorodou strukturou
pracovních příležitostí a vznik průmyslových zón v širším regionu. Z celkového pohledu je
však nutno vnímat omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden z významných
faktorů omezujících rozvoj řešeného území.
Řešení hospodářských problémů je v rámci systému územního plánování omezené. Návrh
územního plánu prověřuje a navrhuje možnosti zlepšení situace v rámci řešeného území, např.
posílením nabídky ploch pro podnikání, zlepšením technické infrastruktury, ale i stabilizací
funkčního využití ploch. Přitom však nelze zapomenout ani na hledání možností intenzifikace
využití ploch pro podnikání, včetně přihlédnutí k širším podmínkám regionu (vzniku
podnikatelských zón v regionu, které nabídku pracovních příležitostí posilují).
Zemědělská výroba
Ve správním území města Štramberk je také provozována zemědělská živočišná výroba.
Výrobní areál je územním plánem vymezen jako plocha smíšené výrobní a skladování
(VS). V okolí této plochy je nutno počítat s negativními vlivy, především se zápachem,
hlukem a zvýšeným dopravním zatížením.
U některých rodinných domů a usedlostí jsou provozovány menší chovy hospodářských
zvířat. Pro nízký počet hospodářských zvířat není nutné navrhovat ochranné pásmo.
V případě zájmu o rozšíření chovu bude nutné brát ohled na zastavěné území, zastavitelné
plochy a jejich stávající nebo navržené využívání.

Výroba a skladování
Nejvýznamnějším výrobním areály na území města je areál firmy Kotouč Štramberk,
spol. s r.o. – těžba vápence z jižních svahů kopce Kotouče, výroba stavebních materiálů
(vápno, hydrát) a surovin k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách, teplárnách,
surovin pro hutní a chemickou výrobu a cukrovary vymezený územním plánem jako plocha
těžby nerostů (TN).
RWE Transgas, Podzemní zásobník plynu – PZP Štramberk je provozován v dřívějším
dobývacím prostoru zemního plynu. Konverze plynového ložiska na PZP začala roku 1981
a od roku 1983 je zásobník v cyklickém provozu. Areál je vymezen jako plocha technické
infrastruktury (TI).
Zemědělský areál situovaný severně od zástavby (Na Kanadě) je využíván jako kravín
a částečně je využíván různými subjekty. Stolařství je provozováno v jihozápadní části k. ú.
(Libotín). Tyto výrobní areály jsou vymezeny jako plocha smíšená výrobní a skladování (VS).
Územním plánem je vymezena stabilizovaná plocha pro výrobu a skladování –
fotovoltaickou elektrárnu (VS-E) mezi Podzemním zásobníkem plynu a kostelem sv.
Kateřiny.
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E.1.3 BYDLENÍ A REKREACE RODINNÁ
V řešeném území je odhadováno v roce 2010 cca 1 300 trvale obydlených bytů (v r. 2001
to bylo podle sčítání 1 287 bytů). V r. 1991 zde bylo 1 152 trvale obydlených bytů. Z toho je
cca 450 bytů v bytových domech. V r. 2001 byl počet neobydlených bytů 181 (v r. 1991 to
bylo 184 bytů).
Tab.: Bytový fond (ČSÚ, sčítání 2001)
byty
celkem
ČR
okres Nový Jičín
Štramberk

4 366 293
62 755
1 468

trvale obydlené
v bytových v rodinných
domech
domech
3 827 678 2 160 730 1 632 131
56 965
27 610
28 888
1 287
451
825
celkem

neobydlené byty
neobydl.
k rekreaci
(%)
538 615
12,3
175 225
5 790
9,2
990
181
12,3
69

celkem

Individuální rekreační objekty nebyly ve sčítání v r. 2001 zjišťovány (ve sčítání r. 1991
bylo v řešeném území vykazováno 75 objektů individuální rekreace). Ke druhému bydlení
(zahrnující v sobě i rekreační bydlení) je využívána značná část formálně neobydlených bytů
podobně jako v jiných obcích (byty mnohdy nejsou vyjmuty z bytového fondu, přitom nejsou
vedeny jako trvale obydlené). Rozsah druhého bydlení je odhadován na 220 jednotek druhého
bydlení.
Tab.: Vybavenost bytů (ČSÚ, sčítání 2001)
územní jednotka
ČR
okres Nový Jičín
Štramberk

plyn
abs.
%
2 453 702
64
42 180
74
937
73

vybavenost bytů a stavební provedení
vodovod
ústřední, etáž. topení
abs.
%
abs.
%
3 770 500
99
3 127 314
82
56 389
99
49 125
86
1 281 100
999
78

byty v panel. domech
abs.
%
1 215 243
32
18 404
32
203
16

Poměrně příznivou úroveň bydlení v řešeném území odráží především vysoký podíl bytů
s ústředním nebo etážovým topením ale i bytů napojených na plyn.
Značný růst počtu trvale obydlených bytů po r. 1991, ale i úrovně bydlení je dán využitím
rezerv v zástavbě (v důsledku zvyšujících se nákladů na bydlení ve městech) a do značné míry
i novou individuální bytovou výstavbou.
Tab.: Věková struktura bytového fondu (ČSÚ, sčítání 2001)
okres
obec - celkem
část obce
ČR
okres Nový Jičín
Štramberk

celkem
3 827 678
56 965
1 287

trvale obydlené byty postavené v období
1946 - 1980
1980 - 1991
1991 - 2001
abs,
%
abs.
%
abs.
%
1 868 940
48,8
627 486
16,4
313 769
8,2
31 583
55,4
10 124
17,8
4 466
7,8
853
66,0
90
7,0
96
7,0

V posledních 10 letech je ve Štramberku realizováno v průměru cca 8 bytů ročně. Obec
vykazuje značný zájem o bytovou výstavbu i ze širšího okolí. Nejen na zájmu o bydlení, ale
zejména na nové bytové výstavbě se projevuje rekreační atraktivita města. Je reálné
předpokládat, že část nové bytové výstavby bude sloužit pro druhé bydlení (zejména
rekreační).
Pro řešené území je potřeba do roku cca 2025 uvažovat:
1) S odpadem cca 2 byty ročně (ve všech formách, především přeměnou části rodinných
domků na druhé bydlení a pro jiné využití). Demolice budou tvořit pouze malou část
odpadu bytů. To znamená, že je možno uvažovat s poměrně nízkou intenzitou odpadu,
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pod 0,3 % ročně z celkového výchozího počtu bytů (tj. s životností bytů - jako hrubých
staveb překračující 200 let přičemž, avšak hrubá stavba tvoří méně než 40 % celé hodnoty
stavby a současně značná část instalací a vybavení domu – bytu se mění v mnohem častější
periodě např. po 20 - 40 letech).
2) S potřebou 6 bytů ročně pro zlepšení úrovně bydlení. Především pokrytí nároků
vznikajících v důsledku poklesu průměrné velikosti cenzové domácnosti, což bude
představovat největší část z celkové „potřeby“ nových bytů. Tato především demograficky
odvozená potřeba však do r. 2010 nebude plně uspokojena, limitujícím prvkem je
koupěschopná poptávka, ale i způsob bydlení v rodinných domech. Především do r. 2015
je možné očekávat i mírný růst soužití cenzových domácností. Soužití cenzových
domácností nelze ve vesnickém území považovat za jednoznačně negativní jev, určení jeho
přirozené míry je problematické. Soužití cenzových domácností snižuje nároky na sociálně
zdravotní služby, a je do jisté míry i přirozenou reakcí na snižování průměrné velikosti
cenzových domácností (růst podílu jednočlenných domácností důchodců a samostatně
žijících osob). Konečný počet bilancovaných nově získaných bytů je nutno redukovat
i s ohledem na odhad koupěschopné poptávky, která zaostává za potřebami.
3) Potřebou bytů pro eventuální přírůstek počtu obyvatel, pouze v optimističtější variantě by
bylo možno uvažovat se stagnací počtu obyvatel.
V řešeném území je reálné získání celkem cca 6 - 8 nových bytů ročně. Menší část
poptávky po bydlení je generována rekreační funkcí Štramberka. Asi u 1/10 je možné jejich
získání bez nároku na nové plochy vymezené územním plánem jako návrhové (formou
nástaveb, přístaveb, změny využití budov, v zahradách, v prolukách v zástavbě apod.).
Současně však pro běžné fungování trhu s pozemky je doporučována přiměřená převaha
nabídky pozemků nad očekávanou poptávkou o 50 až 100 %. Část pozemků z nabídky
odpadne z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných důvodů nemusí být nabídnuty
k prodeji, zástavbě. S ohledem na poměrně atraktivní polohu řešeného území nelze vyloučit
zájem o novou výstavbu bytů i ze širšího okolí
Tab.: Bilance vývoje počtu obyvatel a bytů ve Štramberku
obec - část obce
Rok
Štramberk

obec - část obce
Štramberk
Štramberk

obyvatel
2010
3 330

v bytových
domech
(BD)
(20)
30

obydlených bytů
2010
2025
1 300
1 380

2025
3 300

nových bytů do r. 2025
v rodinných
plocha (ha)
domech
BD
RD
(RD)
200 m2/byt 2 000 m2/RD
(95)
0,4
19
110
0
-

úbytek bytů
do r. 2025
30

druhé bydlení
obytných jednotek
r. 2010
r. 2025

220

240

Údaje v závorkách odpovídají očekávanému počtu bytů realizovaných na nových plochách
vymezených v územním plánu obce jako zastavitelné (návrhové).
Ve Štramberku je cca 400 bytů v bytových domech, jejich počet zůstane zachován,
výstavba nových bytových domů se předpokládá v poměrně malém rozsahu, i když se také
nevylučuje výstavba ve větším rozsahu. Nárůst druhého bydlení bude realizován zejména
formou odpadu obydlených bytů.
Údaje v tabulkách jsou uváděny bez převisu nabídky.
Podle výše uvedené bilance očekávaného vývoje počtu obyvatel a bydlení je
předpokládaná do roku cca 2025 realizace celkem cca 95 bytů na zastavitelných plochách.
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Malá část bytů může být realizována bez nároků na nové plochy vymezené v územním plánu
a to formou přístaveb a nástaveb stávajících objektů, příp. výstavbou na zahradách,
zahrnutých v územním plánu mezi stávající plochy ve kterých je hlavní nebo přípustné
bydlení.
Demograficky stanovená "ideální" potřeba je 4 až 5 bytů na 1 000 obyvatel ročně, což by
znamenalo výstavbu cca 20 až 30 bytů za rok ve správním území města Štramberka.
Demografickým odhadem byl stanoven odhad výstavby bytů s ohledem na dosavadní trend
výstavby v řešeném území do roku 2025 na cca 7 bytů/rok, což je výše uvedených 110 bytů
do roku 2025.
Zastavitelné plochy jsou vždy vymezeny v návaznosti na zastavěné území.
Rozsah a kapacita nově navržených ploch v územním plánu by však měla být minimálně
o 50 % (lépe však o 100 %) vyšší než je přepokládaný rozsah nové výstavby, a to proto,
že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka stavebních
ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci
cen pozemků. Dále je nutno vzít v úvahu, že v plochách s převládající funkcí obytnou mohou
být realizovány také stavby a zařízení související s touto funkcí (viz oddíl F. textové části
A. Územního plánu Štramberka). Navržené plochy nebudou tedy plně využity pouze pro
výstavbu bytů. Předpokladem je, že z těchto ploch bude využito pro výstavbu bytů cca 70 %
z celkové výměry, u ploch smíšených obytných městských může být toto procento ještě
výrazně nižší - cca 50 %. Na 1 rodinný dům je počítáno s 2 000 m2 v plochách smíšených
obytných venkovských (SV), v plochách smíšených obytných městských (SM) a plochách
bydlení individuálního – městského a příměstského (BI), na jeden byt v bytovém domě s 200
m2 v plochách smíšených obytných – městském centru (SMC) a smíšených obytných
městských (SM).
Plochy s hlavním nebo přípustným využitím pro obytnou zástavbu vymezené územním
plánem jsou pěti typů:
- plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC),
- plochy smíšené obytné městské (SM),
- plochy smíšené obytné venkovské (SV),
- plochy bydlení hromadného (BH) - územním plánem nejsou navrženy zastavitelné plochy
nebo plochy přestavby s tímto způsobem využití,
- plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI).
Zastavitelné plochy s funkcí bydlení vymezené územním plánem – odhad počtu bytů
Zastavitelné plochy

smíšené obytné venkovské (SV)
bydlení individuálního – městské
a příměstské (BI)
smíšené obytné městské (SM)
smíšené obytné – městské centrum
(SMC)
celkem

Výměra
v ha

Předpoklad
využití pro
výstavbu
bytů (%/ha)

rodinných
domů

bytů
v bytových
domech

7,38

70/ 5,17

26

-

22,51

70/ 15,76

79

-

4,71

50/ 2,36

12

50

0,53

50/ 0,26

1

-

35,13

--/ 23,55

118

50
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nabídka převis
nabídky
- počet bytů
(v %)

73 bytů/ 77 %

Převis nabídky je odhadován až na 77 % bytů. V případě, že nebudou realizovány byty
v bytových domech a zástavba bude realizována pouze formou rodinných domů, bude převis
nabídky odpovídat cca 25 %.

E.1.4 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
Z hlediska územního plánování se řešení potřeb rekreace dělí na 3 hlavní oblasti, jejichž
rekreační náplň je závislá na rozsahu volného času a rytmu jeho využívání.
Rekreace každodenní – je náplní několika hodin volna po skončení denního zaměstnání
nebo výuky a z hlediska územního plánu má také největší význam. Většinou je provozována
na plochách uvnitř zastavěného území města, a případně v příměstské rekreační zóně,
dosažitelné v únosné časové dostupnosti, za kterou se považuje dostupnost do 30 minut, a to
pěší nebo veřejnou dopravou od okraje zastavěného území, tzn. v maximální vzdálenosti
5 až 10 km. Ke každodenní rekreaci slouží zařízení občanské vybavenosti pro sport a rekreaci,
která jsou volně přístupná veřejnosti, případně jsou přístupná zájmovým organizacím
a sdružením.
Ve Štramberku jsou vybudována hřiště v jižní části k. ú., tělocvična a hřiště jsou u základní
školy, k letní rekreaci může být využíváno koupaliště na Libotíně a v jeho sousedství se
realizuje ranč (jezdecké sporty). Území Štramberka má i velmi příznivé podmínky pro
každodenní cykloturistiku i pěší turistiku (Národní sad, Kamenárka, rozhledna na Bílé hoře
apod.). Územním plánem je navržena plocha občanského vybavení – sportovních
a rekreačních zařízení (OS) západním směrem od „centra“ města.
Řešeným územím jsou vedeny tři značené turistické trasy – modrá, vedená ze Štramberka
přes Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená, vedená z lesů nad Libotínem, kolem
koupaliště směrem pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu
nádraží ve směru na Lichnov a žlutá, vedená mezi Štramberkem a Příborem. Tyto značené
turistické trasy doplňují turistické trasy místní, vedené po místních komunikacích mezi
železniční stanicí a náměstím ve Štramberku a v prostoru jeskyně Šipka. Součástí pěších tras
jsou v území rovněž tři naučné stezky – Lašská naučná stezka Štramberkem, Lašská naučná
stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina. Systém uvedených tras je v rámci územního
plánu zachován, nové turistické trasy a naučné stezky nejsou navrhovány.
Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro
cykloturistiku je vyznačena mezinárodní cyklotrasa Greenway Krakow – Morava – Vídeň,
jejíž součástí cyklotrasa III. třídy č. 502 (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov), která je
součástí dálkové trasy Jihlava – Český Těšín (úseku s označením C1 – Hrady a historická
města), a která je řešeným územím vedena po silnici III/4821 a po místních a účelových
komunikacích. Územním plánem je v řešeném území dále vymezeno několik dalších
cyklotras, které jsou vedeny po stávající komunikační síti. Jednotlivé úseky jsou patrné
v grafické části územního plánu.
Ve velmi dobré dostupné vzdálenosti jsou také sportovní zařízení v sousední Kopřivnici
(krytý bazén, zimní stadion s tělocvičnami a lezeckou stěnou, na Červeném kameni lyžařský
areál a další).
Za sezónní každodenní, případně krátkodobou rekreaci lze považovat také práci a relaxaci
na zahradách (včetně zahrad v zahrádkářských osadách). Územním plánem jsou vymezeny
zastavitelné plochy zemědělské – zahrady (ZZ).
Rekreace krátkodobá a dlouhodobá směřující do města Štramberka
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K rekreaci rodinné (individuální), a ke tzv. druhému bydlení je využívána značná část
formálně neobydlených bytů podobně jako v jiných obcích (byty mnohdy nejsou vyjmuty
z bytového fondu, přitom nejsou vedeny jako trvale obydlené). Rozsah druhého bydlení je
odhadován na 220 jednotek druhého bydlení včetně evidovaných rekreačních chat a chalup.
Ve Štramberku jsou provozovány letní rekreační pobyty a to v rekreačním středisku
u kostela sv. Kateřiny a letní dětské tábory na ploše navržené jako plocha občanského
vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) na Bařinách.
Dále je zde celá řada ubytovacích zařízení např. hotel Gong, hotel Šipka, hotel Roubenka,
penzion Jaroňkova pekárna, penzion Stará škola, ubytování v soukromí v některých
rodinných domech, ubytování v chatkách nebo ve stanech v areálu koupaliště Libotín.

E.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA ŠTRAMBERK, OCHRANY
A ROZVOJE JEHO HODNOT
Vymezení zastavěného území
Územním plánem Štramberka jsou vymezeny hranice zastavěných území ke dni
1. 2. 2013, v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění. Hranice jsou zpravidla vedeny po hranicích parcel. Při vymezování těchto
hranic bylo vycházeno z intravilánu vymezeného k 1. září 1966. Intravilán je zobrazen ve
výkrese B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu v měřítku 1 : 5 000.
Součástí zastavěného území jsou zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, pozemní
komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území,
veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného
území. Hranice zastavěného území vytváří obalovou čáru kolem zástavby stavebně srostlé.
V zastavěných územích jsou vymezeny plochy změn, a to plocha přestavby a zastavitelné
plochy, které jsou navrženy ke změně užívání území.
Plochy, které nebyly zahrnuty do zastavěného území, a které nebyly navrženy jako plochy
zastavitelné, náleží do ploch nezastavěného a nadále nezastavitelného území.
Plochy (pozemky), které náleží do zastavěného území (včetně plochy přestavby), a do
zastavitelných ploch, jsou zobrazeny ve výkrese A.1 Základní členění území.
Plochy v zastavěném území, zastavitelných plochách, ploše přestavby, a v nezastavěném
území jsou dále členěny na plochy s rozdílným způsobem využití, pro které jsou stanoveny
podmínky využívání s ohledem na stávající a požadované využívání, tj. koncepci rozvoje
území (viz text dále a výkres A.2 Hlavní výkres).
Úkolem územního plánu je stanovení základní koncepce rozvoje území, vytváření
podmínek pro harmonizaci rozdílných zájmů v řešeném území a ve vazbě na navazující okolí
návrhem plošného a prostorového uspořádání území, tj. vytváření příznivých podmínek na
ochranu a zlepšování životního prostředí, rozvoj hospodářského potenciálu a podpora
soudržnosti společenství obyvatel (vazba obyvatel k území řešenému územním plánem).
Územní plán Štramberka navazuje na historický urbanistický vývoj zástavby
v jednotlivých částech města a dále ho rozvíjí s ohledem na limity v území (ochranná pásma
dopravní a technické infrastruktury, a především přírodní a kulturní hodnoty území). Při
návrhu řešení bylo vycházeno ze skutečnosti, že ve stávající souvislé zástavbě není dostatečné
množství proluk vhodných k zahušťování stávající zástavby.
Štramberk leží na svazích Zámeckého kopce, Kotouče a Bílé hory v Libotínských vrších
v předhůří Beskyd. Jedná se o historické město s charakteristickou zástavbou roubenými
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domy na úbočí kopce Kotouč, který je významným zdrojem vápence, a proto je z části již
odtěžen.
Souvislá zástavba se původně rozvíjela ve východní části správního území města,
v podhradí, v prostoru Zámeckého vrchu. Podhradí bylo povýšeno na město v r. 1359, kdy
byly vybudovány hradby. Jedná se o historicky nejcennější část města, která je městskou
památkovou rezervací. Předmětem ochrany jsou zbytky hradu včetně věže Trúby, stavby
lidové architektury, tak urbanistické uspořádání, protože se jedná o ojedinělý celek předměstí
a podhradí, jaký v městech býval až do poloviny 19. století. Pod hradem bylo založeno
čtvercové náměstí se 4 bloky domů, roubených a poschoďových. Výstavba opevnění navázala
na existující hradby hradu, později bylo opevnění zdokonaleno dělostřeleckými baštami.
Koncem 18. století byly roubené domy na náměstí částečně nahrazeny barokními zděnými
stavbami. Roubené stavby na předměstí zůstaly v poměrně velkém rozsahu zachovány. Věž
Trúba je charakteristickou dominantou města.
Větší hospodářský rozvoj města začal až koncem 19. století založením vápencového lomu
na hoře Kotouči. V důsledku tohoto byla postavena v roce 1881 místní dráha ze Štramberka
do Studénky a později v roce 1896 ještě ze Štramberka do Veřovic.
S hospodářským rozvojem souvisí i rozvoj výstavby jihovýchodním směrem, kde zástavba
Štramberka srůstá se zástavbou Kopřivnice. V jihovýchodní části území města bylo
vybudováno sídliště Bařiny, kde v současné době žije téměř čtvrtina obyvatel města.
Dále se zástavba rozvíjela severním směrem podél silnice na Závišice. Rozptýlená
individuální zástavba je v severozápadní části území a v jihozápadní části území. V lokalitě
Libotín, se rozptýlená zástavba postupně zahušťuje.
V jižní části území je rozsáhlý areál povrchové těžby vápence z jižních svahů kopce
Kotouče, jehož součástí jsou výrobními areály na zpracování vápence.
Od jihu k severu protéká nezastavěným územím Štramberka vodní tok Sedlnice, na kterém
byla vybudována v jižní části území vodní nádrž.
Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou a lesy menšího rozsahu.
Větší rozvoj zástavby je v podstatě možný, s ohledem na konfiguraci terénu, dopravní
a technickou infrastrukturu a stávající způsob využívání území, západním a severním směrem
od historického centra města.
Poměrně velký zájem o výstavbu i v rozptýlené zástavbě ukazuje na stále se zvyšující se
mobilitu obyvatel a fungující systém v oblasti hromadné dopravy. Dojížďka, i z okrajových
částí území, za občanskou vybaveností do „centra“, nebo do blízké Kopřivnice se nejeví jako
překážka v případě zájmu o bydlení mimo soustředěnou zástavbu, v krajině s kvalitním
přírodním prostředím. Obdobně je to s dojížďkou za prací.
V rozptýlené zástavbě jsou navrženy zastavitelné plochy vždy ve vazbě na již zastavěné
území, dopravně přístupné.
Územním plánem je obytná souvislá zástavba zařazena do ploch smíšených obytných –
městského centra, ploch smíšených obytných městských a ploch bydlení hromadného.
Rozptýlená zástavba a zástavba v okrajových částech řešeného území je vymezena jako
plochy smíšené obytné venkovské.
Plochy s obytnou funkcí je nezbytné rozvíjet s ohledem na podporování a zachovávání
sociálních generačních vazeb, s ohledem na trend snižování soužití počtu obyvatel, zvyšující
se počet jedno až dvoučlenných domácností, a s ohledem na potřebu snížení věkového
průměru obyvatel řešeného území, tj. omezení vystěhovávání mladých obyvatel z obce.
V souvislosti s rozvojem obytné zástavby byly posouzeny potřeby rozvoje ploch
občanského vybavení vázané především na každodenní potřeby obyvatel. Vzhledem ke
stávajícím dostatečným kapacitám zařízení občanského vybavení na stabilizovaných
plochách, jsou územním plánem navrženy pouze tři zastavitelné plochy občanského vybavení
– sportovních a rekreačních zařízení a jedna zastavitelná plocha občanského vybavení –
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veřejné infrastruktury. V případě potřeby lze nové občanské vybavení realizovat také
v plochách bydlení individuálního, smíšených obytných v souladu s podmínkami
stanovenými v oddíle F textové části A územního plánu.
S rozvojem obytné souvislé zástavby a se stabilizovanými plochami s obytnou funkcí
souvisí rozvoj ploch veřejných prostranství – zeleně veřejné, kterých je navrženo celkem
jedenáct.
Výsadba zeleně je přípustná prakticky ve všech zastavitelných plochách a v zastavěném
území. Územním plánem jsou vymezeny nové plochy s touto funkcí. Jedná se o plochy
u kterých je žádoucí podpořit tuto funkci s ohledem na využívání navazujících ploch.
S rozvojem obytné zástavby souvisí také rozvoj ploch s výrobní funkcí, který má vliv na
rozvoj hospodářských podmínek území, podporou ekonomického rozvoje v oblasti
průmyslové výroby, drobné výroby a služeb apod. Důvodem je potřeba nabídky ploch pro
podnikatelské aktivity s většími plošnými nároky a s provozováním výrobních činností, které
nelze realizovat v těsné blízkosti ploch obytných nebo občanského vybavení. Je nezbytné
vytvoření předpokladů pro tvorbu nových pracovních míst s ohledem na rozvoj obytné
zástavby a snížení vyjížďky za prací. Územním plánem je vymezena jedna zastavitelná plocha
smíšená výrobní a skladování v návaznosti na stabilizovanou plochu s touto funkcí.
Návrhem řešení je stanovena ochrana kulturních hodnot území, a to ochrana
nemovitých kulturních památek a památek místního významu (jejich výčet je uveden
v příloze č. 1 odůvodnění). V Koordinačním výkrese je vymezena hranice městské památkové
rezervace a hranice ploch se zvýšenou historickou ochranou. Výstavba nebo změny staveb na
pozemích, kde jsou situovány památky, případně na pozemcích sousedících, nebo na
pozemcích, kde by výstavba měla vliv na stávající průhledy na památky, musí být posuzována
individuálně z důvodu zachování nejen historické hodnoty památky, ale zároveň okolí
památky. Snahou by mělo být zachování urbanistického nebo krajinného kontextu, struktura
i charakter zástavby, vazba památky k prostředí, posouzena vzájemná dominantnost staveb
s ohledem na jejich význam apod.
Přírodní hodnoty území jsou návrhem řešení Územního plánu Štramberka respektovány
a dále rozvíjeny. Ochrana zemědělsky obhospodařované půdy (ploch zemědělských), dále
ochrana ploch smíšených nezastavěných, tj. ploch se stromy, keřovými porosty a travními
porosty (převážně náletová zeleň a břehové porosty podél vodních toků) mimo pozemky
k plnění funkcí lesa a ploch lesních je stanovena pomocí podmínek využívání území. Zároveň
jsou stanoveny podmínky pro využívání ploch vodních a vodohospodářských. Dále ochrana
zaměřena na národní přírodní památku Šipka a přírodní památku Kamenárka, území
Natura 2000 – evropsky významnou lokalitu Štramberk a památné stromy. V maximální
možné míře jsou respektovány významné krajinné prvky „ze zákona“. (Podrobnější popis
prvků přírodních hodnot je uveden v příloze č. 1 odůvodnění, grafické zobrazení je provedeno
v Koordinačním výkrese).
Ekologická stabilita území je podpořena vymezením územního systému ekologické
stability, který je zastoupen prvky nadregionálními, regionálními a lokálními.
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E.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Územním plánem Štramberk jsou navrženy zastavitelné plochy:
smíšené obytné – městské centrum (SMC)
smíšené obytné městské (SM)
smíšené obytné venkovské (SV)
bydlení individuálního – městské a příměstské (BI)
občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)
občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS)
smíšené výrobní a skladování (VS)
zemědělské – zahrady (ZZ)
prostranství veřejných (PV)
technické infrastruktury (TI)
dopravní infrastruktury silniční (DS)
Plocha smíšená obytná – městské centrum (SMC) je vymezena pouze jedna. Jde
o proluku ve východní části stabilizovaných ploch. Pro tuto plochu je stanovena povinnost
zpracování regulačního plánu s ohledem na ochranu městské památkové rezervace.
Plocha smíšená obytná městská (SM) je vymezena v návaznosti na zastavitelné plochy
bydlení individuálního – městské a příměstské, západním směrem od městského centra. Pro
tuto plochu je stanovena povinnost zpracování územní studie z důvodu nutnosti stanovení
dopravní obsluhy pozemků a navržení technické infrastruktury pro jednotlivé pozemky
s ohledem na skutečnost, že se jedná o rozsáhlejší plochu.
Plochy smíšené obytné venkovské (SV) jsou převážně navrženy v návaznosti na
zastavěné území se stabilizovanou shodnou funkcí. Jde o plochy o menších výměrách
vhodných pro realizaci 1 až 3 rodinných domů.
Plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) jsou navrženy v návaznosti
na zastavěné území stabilizovaných ploch s touto funkcí. K zástavbě jsou navrženy vhodné
proluky mezi stávající zástavbou, kterých však není dostatek. Dále je návrh těchto
zastavitelných ploch rozvíjen převážně západním směrem od centra města, podél stávajících
komunikací.
Plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je navržena v blízkosti
stabilizované plochy s touto funkcí (areálu základní školy), u vstupu do Národního sadu.
Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS). Dvě plochy
jsou vymezeny za účelem realizace ploch pro sportovní vyžití a relaxaci obyvatel v návaznosti
na stabilizované a zastavitelné plochy západním a severozápadním směrem od centra města.
Třetí plocha je vymezena za účelem rozšíření ploch s touto stabilizovanou funkcí,
situovaných v jihovýchodní části správního území města. Předpokládá se zde realizace
zařízení pro hromadnou rekreaci – tábory, školy v přírodě apod..
Plocha smíšená výrobní a skladování (VS) je navržena v severní části zastavěného
území, v návaznosti na stabilizované plochy s touto funkcí. Podnikatelské aktivity
provozované v těchto plochách musí být provozovány s ohledem na blízké stabilizované
i navržené plochy s hlavní funkcí obytnou.
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Plochy zemědělské – zahrady (ZZ) jsou navrženy buď v návaznosti na plochy se
stabilizovanou funkcí zemědělských – zahrad, nebo v plochách, které nejsou vhodné pro
výstavbu rodinných domů apod., ale je zde možné připustit oplocení pozemků a pěstování
zemědělských plodin pro vlastní potřebu především obyvatel bytových domů.
Plocha prostranství veřejných (PV) je navržena pouze jedna. Je určena pro vybudování
místní komunikace zapojené do silnice III/4821 pro dopravní obsluhu stabilizované
a zastavitelné plochy smíšené výrobní a skladování v severní části zastavěného území.
Plocha technické infrastruktury (TI) je navržena pro vybudování čistírny odpadních vod
v místní části Libotín, jejíž realizace je dočasným řešením do doby zvýšení kapacity ČOV
Kanada a vybudování splaškové kanalizace odvádějící odpadní vody na ČOV Kanada.
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) jsou navrženy pouze o malých výměrách,
převážně v plochách křížení komunikací, za účelem možnosti zlepšení bezpečnosti
a plynulosti provozu na těchto komunikacích a dopravní obsluhy území.
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E.4 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Územním plánem Štramberk jsou navrženy plochy přestavby:
smíšené obytné městské (SM)
bydlení individuálního – městské a příměstské (BI)
Plocha smíšená obytná městská (SM) je vymezena v severní části zastavěného území.
Jde o bývalý areál zdravotnického zařízení. Plocha je z části situována v ochranném pásmu II.
stupně vodního zdroje „Oční“.
Plocha bydlení individuálního – městské a příměstské (BI) je vymezena v jihovýchodní
části zastavěného území, kde jsou v současné době zahrádky. U pozemků bude nutno před
zahájením výstavby nutno prokázat možnost dopravní obsluhy pozemků a možnost
zásobování pitnou vodou.

E.5 SYSTÉM SÍDLENÍ ZELENĚ
Zeleň je významnou součástí jak zastavěného území tak krajiny. V zastavěném území plní
funkci okrasnou a odpočinkovou, ve větších plochách – parcích - plní také funkci rekreační,
případně zde lze umístit i zábavní a sportovní aktivity.
V krajině je významná funkce zeleně estetická a krajinnotvorná, u lesů také funkce
produkce dřevní hmoty.
Nezanedbatelnou funkci v území má také zeleň soukromá, tj. samostatné zahrady
a zahrady u rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou převážně součástí
ploch s obytnou funkcí.

-

-

-

-

Územním plánem Štramberka jsou vymezeny plochy zeleně stávající i navržené:
prostranství veřejných – zeleně veřejné (navržené plochy jsou označeny ZV3 až ZV13).
Jedná se o plochy, které nejsou určeny k zastavění nebo změně využívání ať se už jedná
o plochy menších rozměrů nebo plochy parků. Některé drobné plochy veřejné zeleně jsou
zahrnuty do ploch jejichž jsou přímou součástí a plní zde funkci doplňkovou (např. ploch
občanského vybavení, ploch smíšených obytných, ploch bydlení, ale i ploch dopravní
infrastruktury, prostranství veřejných apod.).
plochy zeleně ochranné (navržené plochy jsou označeny ZO1 až ZO4), která bude plnit
funkci estetickou a izolační mezi plochami s funkcemi, které by mohly negativně
ovlivňovat životní prostředí ploch ve kterých je přípustná obytná zástavba nebo občanská
vybavenost.
plochy zemědělské – zahrad včetně zahrádkových osad (ZZ). Jedná se o zeleň soukromou
s funkcí okrasnou i produkční. Zahrady u rodinných domů jsou však převážně zahrnuty do
ploch ve kterých je přípustná obytná zástavba.
plochy zemědělské – sadů a školek (ZS). Jedná se o plochy produkční.
plochy smíšené nezastavěného území (SN). Jedná se převážně o břehové porosty vodních
toků, drobné remízky a ostatní zeleň v krajině mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.
plochy lesní, tj. pozemky určené k plnění funkcí lesa (L). Do těchto ploch jsou zařazeny
i pozemky na kterých není v současné době vzrostlý les, ale jsou takto vedeny
v katastrální mapě. K těmto pozemkům se vztahuje ochranné pásmo lesa do vzdálenosti
50 m od lesa. Veškeré aktivity v tomto ochranném pásmu je nutno posuzovat individuálně.
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-

plochy přírodní – do těchto ploch byly územním plánem zařazeny prvky vymezeného
územního systému ekologické stability (ÚSES) a plochy přírodní (PP) přírodních
památek.

Podmínky pro využívání výše uvedených ploch jsou podrobně stanoveny v kapitole
F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití textové části
A. Územního plánu Štramberka.
Dle Hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) je vhodné do systému staveb
zakomponovat plochy veřejné zeleně, a to pro plochy Z6, Z8, Z9, Z12, Z13, Z14, Z15 a Z61.
Plochy Z6, Z8, Z9 a Z61 jsou plochy bydlení individuálního – městského
a příměstského (BI) a jsou vymezeny v návaznosti na plochy zeleně ochranné ZO1, ZO2
a ZO4 u které se předpokládá veřejný přístup. Jedná se plochy menšího plošného rozsahu
(pod 2 ha) určené především pro výstavbu rodinných domů.
Pro plochy Z12, Z13, Z14 a Z15 je územním plánem stanovena podmínka na vymezení
ploch veřejné zeleně s ohledem na skutečnost, že tyto plochy mají výměru větší než 2 ha. Pro
plochy Z14 a Z15 je stanovena podmínka zpracování územní studie. Plochy veřejné zeleně
můžou být navrženy jako zelené pásy podél komunikací, které budou navrženy za účelem
dopravní obsluhy pozemků v těchto plochách, případně mohou být vymezeny jako plocha
hřiště apod. Vymezení těchto ploch veřejné zeleně je vhodné i s ohledem na skutečnost,
že v blízkosti těchto ploch není územním plánem navržena plocha veřejné zeleně nebo jiná
vhodná plocha veřejného prostranství. Územním plánem však nebylo vhodné plochy
veřejných prostranství vymezovat s ohledem na podmínku zpracování územní studie.
Vzhledem k tomu, že plochy Z14 a Z15 jsou plošně rozsáhlejší, je možné, že bude územní
studií vymezena plocha veřejného prostranství, která splní svým plošným rozsahem
požadavek pro všechny čtyři plochy vzhledem k tomu, že plochy Z13, Z15 a Z15 na sebe
navazují a plocha Z12 je navržena ve vzdálenosti cca 200 m od těchto ploch. Plocha Z14 je
navržena územním plánem jako plocha smíšená obytné – městské centrum (SMC) a plochu
veřejného prostranství lze zde předpokládat.
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KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
E.6 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
E.6.1 POZEMNÍ KOMUNIKACE A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ
ZAŘÍZENÍ
a) Silniční síť
Územím města Štramberk jsou vedeny silnice:
II/480 Kopřivnice, Lubina – Štramberk - Veřovice
III/4821 Rybí – Štramberk - Závišice
Silnice II/480 Kopřivnice,Lubina – Štramberk – Veřovice
Silnice II/480 je páteřní komunikací řešeného území v západo-východním směru. Jedná se
o komunikaci regionálního významu, která umožňuje napojení města na nadřazenou silniční
síť, která je z hlediska širších dopravních vazeb reprezentována silnicemi I/48, I/58 a II/483.
Vzhledem k tomu, že je silnice II/480 částečně vedena rovněž zastavěnou částí území,
umožňuje současně i přímou dopravní obsluhu přilehlé zástavby. Zvýšené dopravní zatížení
této komunikace, a z toho vyplývající negativní vlivy, souvisí zejména s nákladní dopravou
do firmy Kotouč Štramberk, spol s r.o.
Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah silnice II/480 zastavěným územím
Štramberka charakterizovat jako sběrnou komunikaci funkční skupiny B s částečnou
obslužnou funkcí, v šířkovém uspořádání odpovídajícím dvoupruhové směrově nerozdělené
komunikaci.
Trasa silnice II/480 je v řešeném území stabilizovaná. Dopravní řešení územního plánu
proto pouze navrhuje silnici II/480 šířkově homogenizovat na jednotnou kategorii včetně
úprav prostorů některých křižovatek (křižovatka „U Palárny“ – ul. Nádražní x Záhumenní).
Tyto prostory je nutno řešit podrobnější dokumentací. Řešení drobných lokálních závad
(technický stav komunikace, úprava napojení podružných komunikací, uvolnění rozhledových
polí křižovatek apod.), vybudování chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno
v rámci příslušných ploch dopravní infrastruktury silniční nebo ploch veřejných prostranství,
případně jiných vhodných ploch.
Silnice III/4821 Rybí – Štramberk - Závišice
Silnice III/4821 je územně stabilizovanou komunikační spojnicí Štramberka s obcemi
v severním směru. V její trase byl v úseku Rybí – Štramberk původně veden tah silnice
II/482. V tomto úseku se navrhuje šířková homogenizace trasy na nejnižší silniční kategorii
pro dvoupruhové komunikace včetně úprav prostorů některých křižovatek (křižovatka „Pod
Dallasem“ – ul. Novojičínská x Závišická x Dolní Bašta). Tyto budou řešeny v rámci
podrobnější dokumentace. Silnice III/4821 dále pokračuje v trase bývalé silnice III/4822 až
po křižovatku se silnicí II/482 v Závišicích. Rovněž v tomto úseku je navržena její šířková
homogenizace na jednotnou šířkovou kategorii dvoupruhové směrově nedělené komunikace.
Řešení drobných lokálních závad (technický stav komunikace, úprava napojení
podružných komunikací, uvolnění rozhledových polí křižovatek apod.), vybudování
chodníků, pásů/pruhů pro cyklisty bude realizováno v rámci příslušných ploch dopravní
infrastruktury silniční nebo ploch veřejných prostranství, případně jiných vhodných ploch.
Silnice III/4821 je částečně vedena zastavěným územím města a zajišťuje tedy rovněž
přímou dopravní obsluhu přilehlých objektů. Z urbanisticko-dopravního hlediska lze průtah
silnice III/4821 zastavěným územím Štramberka charakterizovat jako sběrnou komunikaci
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funkční skupiny B s částečnou obslužnou funkcí, v šířkovém uspořádání odpovídajícím
dvoupruhové směrově nerozdělené komunikaci.
Dopravní prognóza intenzit silničního provozu
V rámci celostátních profilových sčítání dopravních intenzit prováděných v pětiletých
cyklech Ředitelstvím silnic a dálnic Praha je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za
24 hodin průměrného dne v roce. V řešeném území bylo provedeno sčítání na silnici II/480.
Pro období do r. 2025 je stanovena prognóza zatížení podle růstových indexů (ŘSD), a to
z výchozího zatížení v r. 2005. V následující tabulce je pak podán přehled o dopravním
zatížení sčítaných úseků na silnici II/480 při ponechání stávajícího stavu silniční sítě.
Tab.: Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území
Stan. č.

Sil. č.

7-2500

II/480

Rok

2005

7-2502

7-2503

II/480

II/480

T
(těžká
motorová
vozidla
a přívěsy)
367

O
(osobní vozidla
a dodávkové
automobily)

M
(jednostopá mot.
vozidla)

voz./24 hod.
součet všech
mot. vozidel
a přívěsů

1 322

11

1 700

2010

290

1 465

28

1 783

2025

310

1 813

28

2 151

2005

778

6 624

23

7 425

2010

1053

7 204

84

8 341

2025

1124

8 913

84

10 121

2005

482

2 958

26

3 466

2010

628

2 912

47

3 587

2025

670

3 603

47

4 320

Na ostatních silničních komunikacích sčítání dopravy v uvedených letech prováděno
nebylo. Předpokládaná intenzita dopravy by však ani výhledově neměla přesahovat
1 000 mV/24 hod. Dopravní zatížení silničních komunikací nedosáhne ani k r. 2025 (dle
orientačně provedené prognózy) limitních hodnot pro stávající šířkové uspořádání. Lze tedy
konstatovat, že stávající kategorie komunikací jsou vyhovující.
b) Místní komunikace
Síť místních komunikací v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která
není obsloužena přímo ze silničních průtahů a sítě účelových komunikací. Jedná se
o jednopruhové i dvoupruhové úseky s homogenní šířkou vozovky s různou povrchovou
úpravou (dlažba, živičný povrch, obalované kamenivo, beton apod.).
Dle Pasportu místních komunikací (červenec 2006) jsou na území Štramberka
významnými komunikacemi, které lze zařadit do sítě sběrných místních komunikací
funkční skupiny B tyto komunikace:
• průtah městem (od křižovatky ulic Novojičínská x Závišická x Dolní Bašta po
křižovatku U Palárny)
• MK ke koupališti (ul. Libotín)
• ul. Štramberská (k uhelným skladům)
• ul. Bařiny
• ul. Zauličí
Ostatní místní komunikace mají obslužný charakter funkční skupiny C.
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U stávajících místních komunikací je třeba zachovat původní dlažby, které na těchto
komunikacích jsou a v tomto duchu je upravovat. Průběžně je možno zkvalitňovat parametry
místních komunikací, tj. jejich šířkové, směrové a výškové vedení, rozhledová pole a povrchy
vozovek.
Stávající jednopruhové komunikace bez příslušného vybavení požadovaného dle
ČSN 73 6101 a vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území (vyhl. č. 501/2006
Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.) je územním plánem navrženo doplnit výhybnami,
případně je šířkově homogenizovat na jednotné jednopruhové nebo dvoupruhové kategorie.
V grafické části není řešeno umístění výhyben, o provedení výše popsaných úprav bude
rozhodnuto dle místní potřeby a prostorových možností. Záměry jsou navrženy především
z důvodu zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch a pro zvýšení
bezpečnosti provozu.
Pro zlepšení dopravní situace v prostoru areálu statku, kde je předpokládán rozvoj
podnikatelských aktivit, je navržena trasa nové místní komunikace, spojující účelovou
komunikaci vedenou kolem statku se silnicí III/4821 (ul. Závišická).
Dále nové trasy místních komunikací zahrnují především úseky nezbytně nutné
z hlediska koncepce dopravní obsluhy jednotlivých návrhových ploch. Jedná se o navržené
úseky místních komunikací pro zastavitelné plochy Z15, Z16, Z18, Z20, Z49 a územní
rezerva pro místní komunikaci pro obsluhu plochy R2 (v trase stávající účelové komunikace).
Vnitřní síť místních komunikací bude realizována v rámci vymezených ploch bez nutnosti
zákresu v grafické části. Pro dopravně významnější trasy místních komunikací jsou územním
plánem vymezeny plochy pro jejich vedení. Veškeré nové trasy, křižovatky, křížení a sjezdy
na síti pozemních komunikací budou řešeny v souladu se zásadami uvedenými
v ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110.
U nových úseků místních komunikací budou respektovány minimální šířky přilehlých
veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. V případě stávajících úseků místních komunikací, které
budou upravovány, bude v odůvodněných případech ve stísněných poměrech respektována
alespoň šířka prostoru místní komunikace stanoveného dle ČSN 73 6110. Tyto prostory je
v rámci územního plánu doporučeno důsledně hájit pro případné budoucí vedení chodníků,
šířkové úpravy vozovky, realizaci výhyben, realizaci pásů nebo pruhů pro cyklisty, event. pro
vedení sítí technické infrastruktury.
Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Odstup nových budov souvisejících s bydlením, navržených podél stávajících nebo nových
místních komunikací bude minimálně 10 m od osy komunikace. Pro nové budovy související
s bydlením, navržené podél silničních komunikací, je územním plánem navrženo dodržet
odstup minimálně 25 m (II/480), resp. 15 m (III/4821) od osy komunikace. Tyto odstupy
mohou být dle místních podmínek a v odůvodněných případech ve stísněných poměrech
sníženy, a to za předpokladu dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany
zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací. U ostatních budov bude
postupováno individuálně (např. při potřebě respektovat hranici stávající zástavby, hranici
uličního prostoru apod.).
Při návrhu komunikací budou dále respektovány normy ČSN pro požární bezpečnost
staveb (ČSN 73 0802, ĆSN 73 0804 a ČSN 73 0833). Z tohoto důvodu je doporučeno
realizovat na uslepených komunikacích obratiště (nejsou vymezena v grafické části a budou
realizována do stávající nebo navržených ploch).
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Navržené místní komunikace budou z hlediska urbanisticko-dopravního zařazeny do sítě
místních komunikací III. třídy (obslužných komunikací funkční skupiny C dle ČSN 73 6110).
c) Účelové komunikace
Účelové komunikace uvnitř průmyslových a výrobních areálů a účelové komunikace ve
formě polních a lesních cest slouží především ke zpřístupnění jednotlivých zastavěných ploch,
polních, lesních, případně soukromých pozemků a navazují na síť místních komunikací i na
silniční průtahy.
Vzhledem k zatížení stávající komunikační sítě těžkou nákladní dopravou směřující do
areálu firmy Kotouč Štramberk, s.r.o., je žádoucí přesměrovat tuto mimo obydlené oblasti
Štramberka. Proto je pro převedení této dopravy navržena územní rezerva pro trasu nové
účelové komunikace, která je vedena v severojižním směru od napojení na silnici III/4821 až
ke vstupu do areálu (v konečném úseku s využitím stávající účelové komunikace).
V rámci územního plánu je síť účelových komunikací rozšířena o dva krátké úseky,
zajišťující obsluhu zastavitelných ploch Z61 a Z66. U stávajících úseků se předpokládá
pouze jejich nutná údržba a úpravy jejich vybavení (propustky, mosty apod.). Zpřístupnění
i drobných pozemků pro zemědělskou výrobu je nutno provést napojením na stávající síť
komunikací účelových, nikoli přímo na silniční síť.
d) Ostatní obslužná silniční zařízení
V řešeném území se nachází celkem 10 autobusových zastávek, parkovací a odstavné
plochy. V prostoru křižovatky „U Palárny“ se nachází stávající čerpací stanice pohonných
hmot.
Územním plánem je pro lepší obsluhu jižní části zastavěného území autobusovou
hromadnou dopravou navržena nová autobusová zastávka na ul. Nádražní.

E.6.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A VÝZNAMNĚJŠÍ OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ DRÁHY
Řešeným územím je vedena regionální jednokolejná železniční trať č. 325 Studénka –
Veřovice. Její poloha je územně stabilizovaná. Uvažováno je pouze s její optimalizací
a elektrizací, která však bude řešena buď v rámci vlastních pozemků, případně v ochranném
pásmu dráhy.
Hromadné dopravě osob po železnici slouží v řešeném území železniční stanice
Štramberk. Z železniční stanice odbočuje železniční vlečka Kotouče Štramberk, s.r.o.
Z ostatních železničních zařízení se jedná o křížení železničních tratí se silničními
komunikacemi. Tato jsou řešena úrovňově se zabezpečovacím zařízením. Nová křížení
nejsou územním plánem navržena.
Ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací
V plochách situovaných v návaznosti na železniční dráhu je možno umisťovat pouze
takové nové stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních opatření pro
zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk, vibrace). Pro ostatní
nové stavby je územním plánem stanoven odstup v šířce 60 m od osy krajních kolejí na obě
strany, v němž bude stavebníkem doloženo splnění přípustného hygienického zatížení
externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů stanovenými platnými právními
předpisy a normami.
V ochranném pásmu dráhy jsou navrženy zastavitelné plochy bydlení individuálního –
městské a příměstské (BI) Z45, Z62 a Z56.
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E.6.3 PROVOZ CHODCŮ A CYKLISTŮ, CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY,
HIPOSTEZKY A TURISTICKÉ TRASY
a) Komunikace pro chodce
Součástí komunikační sítě jsou i komunikace pro chodce. V zastavěném území Štramberka
jsou chodníky vybudovány částečně podél silnic II/480, III/4821 a některých místních
komunikací. V ostatních případech chodci využívají zpevněné i nezpevněné části krajnic
podél místních, resp. účelových komunikací, případně stezky pro pěší.
Doplnění chodníků je nutno navrhnout v rámci podrobné dokumentace, především
v prostorech silničních průtahů, v prostorech místních komunikací (dle ČSN 73 6110) dle
příslušných regulačních podmínek bez vymezení v grafické části nebo v rámci navržených
úprav silničních a místních komunikací. V zásadě budou chodníky doplněny všechny sběrné
komunikace a významné obslužné místní komunikace.
b) Turistické trasy, naučné stezky
Řešeným územím jsou vedeny tři značené turistické trasy – modrá, vedená ze Štramberku
přes Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená, vedená z lesů nad Libotínem kolem
koupaliště směrem pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu
nádraží ve směru na Lichnov a žlutá, vedená mezi Štramberkem a Příborem. Tyto značené
turistické trasy doplňují turistické trasy místní (modrá a červená), vedené po místních
komunikacích mezi železniční stanicí a náměstím ve Štramberku a v prostoru jeskyně Šipka.
Součástí pěších tras jsou v území rovněž tři naučné stezky – Lašská naučná stezka
Štramberkem, Lašská naučná stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina.
Systém uvedených tras je územním plánem zachován, nové turistické trasy ani naučné
stezky nejsou navrženy.
c) Cyklistický provoz
Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro
cykloturistiku je vyznačena mezinárodní cyklotrasa Greenways Krakow – Wien, jejíž součástí
je cyklotrasa č. 502 (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov), která je součástí dálkové trasy
Jihlava – Český Těšín (úseku s označením C1 – Hrady a historická města), a která je řešeným
územím vedena po silnici III/4821 a po místních a účelových komunikacích. Územním
plánem je dále v řešeném území navrženo několik cyklotras, které jsou vedeny po stávající
komunikační síti. Jednotlivé úseky jsou patrné v grafické části.

E.6.4 STATICKÁ DOPRAVA - PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ VOZIDEL
a) Odstavování vozidel
Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se
předpokládá na vlastních pozemcích. Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel
rodinných domů mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých
prostorech místních komunikací, a to za předpokladu dodržení příslušných předpisů
a ustanovení (zajištění průjezdnosti vozidel, dodržení bezpečnostních odstupů).
Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se ve správním území nachází cca
190 stání v boxových garážích. Krytá stání jsou doplněna odstavnými plochami na terénu,
případně tolerovaným parkováním na dvoupruhových komunikacích.
Pro výpočet bilance potřeby odstavných stání je použita metodika ČSN 73 6110 pro stupeň
automobilizace 1 : 2,5 a dává v porovnání s celkovým počtem bytů v bytových domech
a počtem stávajících garáží celkovou potřebu cca 210 odstavných stání.
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Územním plánem je navržena dostavba odstavných ploch na terénu na sídlišti Bařiny (dle
projektové dokumentace „Revitalizace sídliště Bařiny ve Štramberku“) o celkové kapacitě
226 míst.
Pro odstavování vozidel obyvatel centrální části města jsou navrženy dvě lokality pro
realizaci garáží - 50 stání v boxových garážích jižně od areálu statku (plochy smíšené výrobní
a skladování) a 50 stání v garážích pod stávajícími volejbalovými kurty u sokolovny (plocha
občanského vybavení).
V případě potřeby je navrženo další odstavné kapacity realizovat v rámci příslušné plochy
zastavěného území dle místní potřeby, a to pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 (bez konkrétního
vymezení v grafické části).
Odstavování nákladních vozidel případných soukromých autodopravců se navrhuje
v rámci vymezených ploch výroby a skladování (VS).
b) Parkování vozidel
Pro parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti je ve městě
vybudováno na účelově zřízených plochách cca 430 stání a 140 stání u plochy těžby nerostů
(průmyslových areálů). Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu,
parkoviště pro zaměstnance uvnitř výrobních a podnikatelských areálů a parkovací místa,
která nejsou řádně vyznačena dopravním značením (např. tolerované parkování na jízdních
pruzích apod.). Ostatní plochy pro parkování nákladních a speciálních vozidel jsou
realizovány v rámci výrobních a podnikatelských areálů.
V návrhu územního plánu jsou pro potřeby návštěvníků a obyvatel města navržena
odstavná parkoviště o celkové kapacitě cca 420 stání. Jedná se o tyto plochy:
- 65 stání na ul. „K Očnímu“ (rozšíření stávající kapacity) – Z79 – plocha DS
- 20 stání podél místní komunikace na ul. „Hornychovice“ (naproti plynové sondy) –
v ploše bydlení individuálního – městského a příměstského Z20
- 70 stání na místě stávajících volejbalových kurtů u sokolovny – stávající plocha
občanského vybavení
- 200 stání navazujících na stávající parkoviště u hřbitova – plocha dopravní
infrastruktury silniční Z78
- 35 stání u arboreta – plocha dopravní infrastruktury silniční Z77
- 30 stání u hřiště – v ploše prostranství veřejných – zeleně veřejné ZV11
Zastavitelná plocha Z77 dopravní infrastruktury silniční (DS) – stání u arboreta zasahuje
do registrovaného VKP 3474. Územním plánem je zde navrženo vybudovat parkoviště –
plochu zpevněnou přírodě blízkým způsobem, a to v souladu s charakterem vápencové
lokality. To znamená, že případné zpevnění parkoviště může být provedeno pouze pomocí
drceného vápence.
S realizací dalších parkovacích stání je uvažováno v lokalitě „Na Potrní“, kde bude
potřebný počet parkovacích stání odpovídající stupni automobilizace 1 : 2,5, konkrétně
vymezen v územní studii na zastavitelné ploše Z14.
Další kapacity parkovacích stání mohou být realizovány v rámci příslušných ploch
zastavěných území a zastavitelných ploch bez přesného vymezení v grafické části územního
plánu dle místní potřeby. Při návrhu obytných zón je pak nutno zajistit parkovací místa pro
případné návštěvníky obyvatel rodinných domů. Veškeré nově navržené parkovací kapacity
budou odpovídat stupni automobilizace 1 : 2,5.
Parkovací nároky podnikatelských ploch nejsou v bilanci uváděny a musí být řešeny
v rámci vlastních pozemků.
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E.6.5 VEŘEJNÁ DOPRAVA A ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY
Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou příměstskou autobusovou
dopravou. V řešeném území se nachází celkem 10 autobusových zastávek.
Územním plánem je pro zlepšení dostupnosti autobusové dopravy pro obyvatele jižní části
zastavěného území na ul. „Nádražní“ navržena nová autobusová zastávka. Stávající
autobusové zastávky je nutno vybavit řádnými autobusovými zálivy, nástupišti a přístřešky
pro cestující. Tyto návrhy budou realizovány v rámci příslušných ploch (silniční dopravy
nebo ploch veřejných prostranství, případně jiných vhodných ploch, v rámci podmínek pro
jejich využívání) bez nutnosti jejich vymezování v grafické části územního plánu.
V grafické části je pro orientaci znázorněna obalová křivka izochron dostupnosti na
autobusové zastávky (500 m), která prokazuje, že rozmístění a počet zastávek je vyhovující.
Hromadné dopravě osob po železnici slouží v řešeném území železniční stanice
Štramberk na železniční trati č. 325 Studénka – Veřovice.
Stávající systém hromadné dopravy zůstane zachován.

E.6.6 OSTATNÍ DRUHY DOPRAV
V řešeném území se zařízení jiných druhů dopravy nenachází ani nejsou územním plánem
navržena.
Mimo řešené území se v obci Mošnov nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka, které
zajišťuje pravidelný i nepravidelný mezinárodní i vnitrostátní provoz a je vybaveno pro
odbavování leteckého nákladu s dispozicí velkých skladovacích kapacit. Kolem letiště
Mošnov jsou zřízena ochranná pásma. Do řešeného území zasahuje okrajově v jeho severní
části ochranné pásmo širšího okolí letiště (mimo zastavěné území města).

E.6.7 OCHRANA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ
Silniční ochranná pásma
• k ochraně silnic II/480 a III/4821 slouží mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné
pásmo podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, které je vymezeno prostorem ohraničeným svislými plochami vedenými do výšky
50 m ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky.
Rozhledová pole křižovatek
• na křižovatkách je nutno respektovat rozhledová pole stanovená alespoň v minimálních
hodnotách dle ČSN 73 6102.
Ochranná pásma dráhy
• k ochraně železniční trati č. 325 a železniční vlečky slouží ochranné pásmo dráhy podle
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, v šířce 60 m od osy krajních
kolejí na obě strany, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy a v šířce 30 m od osy krajní
koleje u vlečky, nejedná-li se o vlečku uvnitř uzavřeného areálu provozovny.
V plochách situovaných v ochranném pásmu dráhy je možno umisťovat pouze takové nové
stavby, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení preventivních opatření pro zajištění

34

přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy (hluk, vibrace). Pro ostatní nové
stavby situované v ochranném pásmu dráhy bude stavebníkem doloženo splnění přípustného
hygienického zatížení externalitami dopravy, a to ve smyslu dodržení limitů stanovenými
platnými právními předpisy a normami, tzn., že stavebník na své náklady učiní taková
nezbytná preventivní ochranná opatření pro užívání stavby, aby stavba mohla být užívána
k navrženému účelu a byla chráněna před nepříznivými účinky z dopravy.
Ochranná pásma letiště
Do řešeného území zasahuje okrajově v jeho severní části:
- ochranné pásmo širšího okolí letiště.
Ostatní ochranná pásma letiště do řešeného území nezasahují.
Dále je v řešeném území doporučeno respektovat ochranu před nepříznivými účinky hluku
a vibrací:
Pro budoucí zástavbu související s bydlením, ubytováním, zdravotnictvím apod., situovanou:
• podél silnice II/480 do vzdálenosti 25 m od její osy
• podél silnice II/4821 do vzdálenosti 15 m od její osy
• podél stávajících a navržených místních komunikací do vzdálenosti 15 m od jejich os
• podél železniční trati do vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, resp. 30 m od hranic
obvodu dráhy
• podél železniční vlečky do vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje
bude stanoven minimální odstup od komunikace v rámci podrobnější projektové dokumentace
nebo územního řízení, a to na základě dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska
ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Životní podmínky budoucích uživatelů staveb na plochách navržených pro zastavění, které
jsou situovány v blízkosti silnic II. a III. třídy, mohou být negativně ovlivněny externalitami
dopravy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na plochách navržených pro
zastavění je možné umisťovat pouze takové stavby, u kterých budou provedena preventivní
opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy, a jejichž
napojení na silnice II. a III. třídy vyhoví požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích, jak je upravují zvláštní zákony na úseku dopravy.
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E.7 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
E.7.1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Štramberk má vybudován veřejný vodovod od roku 1898, který je ve správě SmVaK
Ostrava a.s. – oblast Nový Jičín. Zdrojem pitné vody jsou tři vlastní podzemní zdroje vody,
a to „Bílá studna“, „Černý les“ a „Oční“ s celkovou vydatností 5,5 l/s, které jsou doplněny
vodou z OOV DN 500 Nová Ves – Čeladná – Červený kámen. Pro všechny tři vodní zdroje
jsou stanovená ochranná pásma I. stupně a pro vodní zdroj „Oční“ je stanoveno ochranné
pásmo I. i II. stupně.
Voda ze zdroje „Bílá studna“ je přivedena gravitačně do vodojemu 120 m3 (351,30 –
347,10 m n. m.) a následně je přečerpána do zemního vodojemu U Trúby 200 m3 (449,16 –
446,46 m n. m.) odkud je přivedena do horního tlakového pásma - HTP II, přes automatickou
tlakovou stanici (ATS) do HTP I, a přes redukční ventil „u zdravotního střediska“ do
středního tlakového pásma STP I.
Ze zdroje vody „Oční“ je voda přes čerpací stanici napojena výtlačným řadem DN 80 na
řad DN 150, který vede z vodojemu Bílá hora 2 x 1 000 m3 (393,14 – 388,14 m n. m.) do STP
II a následně přes redukční ventil „u technických služeb“ do dolního tlakového pásma DTP I.
Ze zdroje vody „Černý les“ je voda přivedena gravitačně do vodojemu Černý les 60 m3
(442,53 – 439,29 m n. m.), odkud je přivedena do HTP III a přes redukční ventil do STP III.
Část zástavby v místní části Na Horečkách je možné zásobit jak z vodojemu Černý Les tak
z vodojemu U Trúby. Tato oblast může být zahrnuta do HTP II nebo do HTP III.
Místní části Na Kozině a Bařiny spadají do DTP II, které je pod tlakem vodojemu Bílá
Hora STP 2 x 2 000 m3 (377,43 – 373,93 m n. m.), do kterého je voda přivedena z OOV.
Na toto tlakové pásmo je řadem DN 100 napojena i obec Ženklava.
Vlastní zdroj vody měla firma Kotouč, který se nacházel v areálu lomu (plocha těžby
nerostů) a měl vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně. Tento zdroj a jeho ochranné pásmo byly
zrušeny rozhodnutím MÚ Kopřivnice dne 19. 11. 2008, č. j.: 168/2006/OŽP&64442/2008/JS.
Dnes je areál firmy Kotouč napojen řadem DN 100 na vodovod Štramberka.
Vodovodní síť Štramberka je rozdělena na dvě části a jednotlivé části jsou děleny celkem
do osmi tlakových pásem:
I. část vodovodu
- HTP I – zahrnuje nejvýše postavenou zástavbu, tj. zástavbu nad vodojemem U Trúby
a je pod tlakem ATS.
- HTP II – zahrnuje zástavbu od zdravotního střediska a od kostela na náměstí až po
železniční trať, a je pod tlakem vodojemu U Trúby 200 m3 (449,16 – 446,46 m n. m.)
- STP I – zahrnuje část zástavby v místní části Na dolech a okolo ulice Dolní je pod
tlakem redukční šachty „U zdravotního střediska“ (381 m n. m.)
- STP II – zahrnuje zástavbu okolo ulice K očnímu, a je pod tlakem vodojemu Bílá Hora
HTP 2 x 1 000 m3 (393,14 – 388,14 m n. m.)
- DTP I – zahrnuje místní části Na Kanadě a Na Dolech je pod tlakem redukční šachty
„U technických služeb“ (358 m n. m.)
II. část vodovodu
- HTP III – zahrnuje místní část Dražné vyjma několika domů, které jsou nejblíže
železniční trati, a je pod tlakem vodojemu Černý les 60 m3 (424,38 – 420,18 m n. m.)
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- STP III – zahrnuje cca 10 domů v místní části Dražné, které jsou nejblíže železniční
trati. Tato zástavba je pod tlakem redukčního ventilu.
- DTP II – zahrnuje místní části Na Kozině a Bařiny, a je pod tlakem vodojemu Bílá
Hora STP 2 x 2 000 (377,43 – 373,93 m n. m.)
Pro zdroj „Bílá studna“ na k. ú. Štramberk je stanoveno ochranné pásmo 1. stupně
rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 9. 2. 1977, č.j.: VLHZ/4001-13/76/Ma-402, které bylo
nahrazeno rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 7. 12. 1999, č.j.: ŽP/2802/99/Pe-231/2.
Pro vodní zdroj „Černý les“ na k. ú. Štramberk je stanoveno ochranné pásmo I. stupně
rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 9. 2. 1977, č.j.: VLHZ/4001-19/76/Ma-402.
Pro vodní zdroj „Oční“ na k. ú. Štramberk jsou stanovená ochranná pásma I. a II. stupně
rozhodnutím ONV Nový Jičín ze dne 11. 10. 1984, č.j.: VLHZ/3976/84/Pe-332.
Pro vodní zdroj „Kotouč“ je stanoveno ochranné pásmo I. stupně rozhodnutím MěÚ
Kopřivnice ze dne 25. 4. 2006, č.j.: 168/2006/OŽP&21745/2006/JS.
Pro vodovodní řady je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně/nad DN 500 - 1,5/2,5 m
od vnějšího okraje potrubí.
Výpočet potřeby vody k r. 2025 je orientačně proveden podle Směrnice č. 9 z roku 1973.
bytový fond – trvale
bydlících
vybavenost základní

3 350 obyv. x 120 l/os/den = 402 000 l/os/den = 402,00 m3/den
3 350 obyv. x 30 l/os/den = 100 500 l/os/den = 100,50 m3/den

obyvatelstvo
Qp = 402,00 + 100,50
Qp = 502,50 m3/den = 5,82 l/s
Qm = Qp x kd
kd = 1,4
3
Qm = 703,50 m /den = 8,14 l/s
zemědělství
200 krav, 10 000 brojlerů, 20 ks ovce (Libotín)
Qp = 200 x 20 + 10 000 x 0,35 + 20 x 8 l/ks/den
Qp = 7 660 l/ks/den = 7,66 m3/den
Qm = 200 x 35 + 10 000 x 0,75 + 20 x 10 l/ks/den
Qm = 14 700 l/ks/den = 14,70 m3/den
celková potřeba
Σ Qp = Qp obyvatel + Qp zemědělství
Σ Qp = 510,16 m3/den = 5,9 l/s

Σ Qm = Qm obyvatel + Qm zemědělství
Σ Qm = 718,20 m3/den = 8,3 l/s

Územní plán tedy předpokládá potřebu vody ve výši Qm = 718,20 m3/den, tj. 8,3 l/s.
Dle ČSN 73 6650 se má využitelný objem vodojemů rovnat 60 % maximální denní
potřeby, tj. 430,92 m3. Stávající akumulace v obci je 380 m3. Obec je také zásobena
z vodojemů Bílá Hora HTP 2 x 1 000 m3 a STP 2 x 2 000 m3. Akumulace pitné vody je
dostačující. Pro případ potřeby rozšíření akumulace pitné vody ve městě územní plán
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zachovává návrh vodojemu DTP I 2 x 50 m3 (374,00 – 370,00 m n. m.) na parc. č. 1088 a na
ploše územní rezervy (parc. č. 2237) návrh vodojemu Libotín 2 x 50 m3 dle Územního plánu
města Štramberk.
Z důvodů zásobení obyvatel pitnou vodou ve stávajících i navržených zastavitelných
plochách, je územním plánem navrženo stávající vodovodní síť na území Štramberka rozšířit
o další vodovodní řady DN 50 až DN 100 v délce cca 6,5 km pro zásobování zastavitelných
ploch. Navržené řady DN 80 až DN 100 budou rovněž plnit funkci vodovodu požárního.
Samostatné větve, které budou zásobovat objekty v dosahu hydrantů do 200 m, mohou mít
profil DN 50.
Dále jsou územním plánem navrženy rekonstrukce některých řadů pitné vody. Jedná se
o rekonstrukci výtlačného řadu z ATS u vodojemu U Trúby z DN 50 na DN 80. Druhá
rekonstrukce se týká řadu DN 100 nacházejícího se v místní části Bařiny, který následně vede
do obce Ženklava. Řad by měl být zrekonstruován z DN 100 na DN 150. Poslední
rekonstrukce je navržena z řadu DN 50 z Ženklavy do místní části Libotín na DN 80. Poslední
dvě rekonstrukce jsou navrženy z důvodu případné potřeby postavit v Libotíně vodojem,
který je navržen jako rezerva v jižní části Libotína. Pak by bylo možné tento vodojem zásobit
buď přes Libotín nebo z Ženklavy. Dle správce sítě je momentálně zásobení z Ženklavy
nemožné z důvodu zaneseného přívodního řadu DN 100 ze Štramberka. Kapacita potrubí je
z tohoto důvodu velmi nízká a momentálně není možné tímto potrubím přivést do Ženklavy
více pitné vody. Z tohoto důvodu územní plán navrhuje zásobení Libotína z STP I
Štramberka, který je pod tlakem redukčního ventilu „u zdravotního střediska“. Akumulací pro
Libotín by byl vodojem U Trúby, který slouží jako akumulace pro HTP I, HTP II a STP I.
Územní plán přebírá návrhy prodloužení vodovodu dle projektu „Prodloužení
vodovodního řadu a kanalizace“ (zprac. Zdeněk Kudělka, srpen 2010) v celkové délce cca
0,5 km o profilu DN 80, který je navržen v STP I, a dle projektu „Víceúčelová sportovní hala
Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad“ v celkové délce cca 0,5 km o profilu
DN 50.
Dále je územním plánem navrženo pro zlepšení tlakových poměrů v síti přerozdělit tlaková
pásma DTP I a STP I. STP I bude zahrnovat navržené plochy Z20, Z21 a část plochy Z19.
Dále bude do STP I patřit i lokalita Libotín.
Pro plochy P1, Z7, Z14 – Z18, Z20, Z21, Z39, Z40, Z51 a Z56 je doporučeno vypracovat
studii pro zásobování pitnou vodou podle rozdělení na jednotlivé parcely. Pro plochy Z4, Z37,
Z63 a Z69, které jsou mimo dosah vodovodních řadů pitné vody, je navrženo individuální
zásobení pitnou vodou. V blízkosti plochy Z74 se nachází stávající vodovod, který je napojen
na vodovod obce Ženklavy, ale na tento vodovod není možné se napojit z důvodů popsaného
výše, proto je pro tuto plochu navrženo individuální zásobení pitnou vodou. Plocha Z 56 má
dle projektu „Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní
řad“ navržen vodovodní řad DN 50, který by měl zásobit pouze budovu sportovního areálu.
Územní plán navrhuje tímto navrženým vodovodním řadem zásobit celou plochu Z56
a z protipožárních důvodů územní plán navrhuje změnu profilu z DN 50 na DN 80. Plochy
Z27 – Z36 se nachází v místní části Libotín. Pro tuto lokalitu je navrženo prodloužit vodovod
DN 80 ze STP I.
Ve výkrese A.4 Vodní hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných vodovodních
řadů. Jejich poloha může být dále upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.
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Dimenze řadů je nutno považovat za orientační a upřesnit je s ohledem na protipožární
zabezpečenost jednotlivých objektů.
Navrhovaná výstavba veřejného vodovodu ve Štramberku je v souladu s PRVKÚK MSK
a ZÚR MSK.

E.7.2 ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU
Pro zásobení areálu lomu Kotouč je na Sedlnici vybudována vodohospodářská nádrž
Štramberk. Z nádrže je řadem DN 250 voda přečerpávána do vodojemu nacházejícího se
v areálu firmy Kotouč.
Územní plán nenavrhuje v této oblasti další změny, zásobení užitkovou vodou je
vyhovující.

E.7.3 LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Město Štramberk má, vzhledem ke své poloze a konfiguraci terénu (výškové rozhraní
rozděluje město na dvě části), zástavbu odkanalizovanou na dvě samostatné ČOV. Rozhraní
je v blízkosti základní školy nacházející se v místní části Na Horečkách.
Odpadní vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí v celkové délce cca 20 km s profily
DN 300-600/800/1000.
Kanalizace na území Štramberku byla budována postupně. V letech 1900 – 1940 byla
vybudována kanalizace v historickém centru města. Další stoky byly budovány
v 70. – 90. letech minulého století a po roce 1989 až do současnosti. Na kanalizační síť je
napojeno cca 85 % obyvatel města. Odpadní vody jsou likvidovány na dvou ČOV v místních
částech Kanada a Bařiny. Na ČOV Kanada jsou odváděny odpadní vody ze severní části
zástavby. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV typu Kovoblok, která byla uvedena do
provozu v roce 1996. Kapacita ČOV Kanada je 1 250 EO. ČOV je v majetku SmVaK Ostrava
a.s., a dle správce je potřeba ČOV zrekonstruovat. Odpadní vody z jižní části zástavby jsou
odváděny na ČOV Štramberk (Bařiny). Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV uvedenou
do provozu v roce 1984. Kapacita ČOV Bařiny je 4 000 EO. ČOV je v majetku SmVaK
Ostrava a.s. Provoz a údržbu stávajících ČOV a stejně jako navazující stokových sítí zajišťuje
SmVaK Ostrava a.s. V roce 2003 byla na ČOV Bařiny napojena místní části Dražné, v roce
2007 část místní části Kozina a ul. Nádražní a v roce 2010 byla napojena zbylá část místní
části Koziny. Převážná část kanalizace je ve správě SmVaK Ostrava a.s., cca 30 % kanalizace
je ve správě města.
Likvidace odpadních vod z místní části Libotín a z okrajových lokalit nenapojených na
stokový systém v povodí ČOV probíhá přímo u zdroje. Odpadní vody jsou akumulovány
v žumpách a domovních ČOV, které mají přepady zaústěny do povrchových příkopů,
případně propustků, kterými odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu.
Vlastní ČOV má firma Kotouč, které slouží pro likvidaci odpadních vod z areálu lomu.
ČOV se nachází na parc. č. 1480/2 a jedná se o mechanickou čistírnu s kalovými poli.
Pročištěné splaškové vody z čistírny odpadních vod jsou vyústěny do biologického rybníka,
který je součásti vodní nádrže Štramberk.
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Pro odkanalizování stávající zástavby je navržena výstavba splaškové kanalizace oddílné
stokové soustavy dle projektů „Kanalizace na ulici K Očnímu ve Štramberku v rámci
dokončení kanalizační sítě města Štramberk s napojením na ČOV – 2. etapa“, „Kanalizace na
ulici Závišická ve Štramberku v rámci dokončení kanalizační sítě města Štramberk
s napojením na ČOV – 2. etapa“, „Odkanalizování Štramberk – Novojičínská“, „Propojení
kanalizační sítě Štramberk – Na Špici“, „Prodloužení vodovodního řadu a kanalizace
a Víceúčelová sportovní hala Štramberk – Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad“.
Celková délka navržené splaškové kanalizace je cca 2,5 km a cca 0,6 km kanalizace
dešťové. Profil stok jednotné a splaškové je DN 300 a profil dešťové kanalizace je DN 300 –
DN 400. Dále je navržena odlehčovací komora na stoce jednotné kanalizace DN 500 před
ČOV Bařiny dle projektu „Revitalizace sídliště Bařiny ve Štramberku – odlehčovací komora“.
Likvidace odpadních vod je navržena na ČOV Kanada a ČOV Bařiny.
Navrženou kanalizační síť v délce cca 2,5 km dle projektů je navrženo rozšířit o další stoky
gravitační splaškové kanalizace DN 300 a tlakové splaškové kanalizace DN 50 v celkové
délce cca 6,5 km v návaznosti na zastavitelné plochy. Navrženou dešťovou kanalizaci v délce
cca 0,6 km dle projektů je navrženo rozšířit a další stoky dešťové kanalizace v délce
cca 0,8 km a otevřené příkopy v délce cca 0,2 km.
Pro místní část Libotín je navrženo napojit kanalizaci na navrženou kanalizační stoku
z plochy Z14. Podmínkou napojení Libotína i nové zástavby na ČOV Kanada je její
rekonstrukce. Dle orientačního výpočtu by na ČOV Kanada měly odtékat dvě třetiny
splaškových vod ze zástavby. Z orientačního výpočtu vyplývá, že stávající ČOV Kanada je
kapacitně nedostačující a je potřeba její kapacitu navýšit z 1 250 EO na cca 2 800 EO. Než
bude provedena rekonstrukce ČOV a vybudována stoka splaškové kanalizace z plochy Z14 je
navrženo jako řešení likvidace odpadních vod z Libotína na navržené ČOV na parc. č. 2521
s kapacitou cca 625 EO.
Pro plochy P1, Z7, Z14 – Z18, Z20, Z21, Z39, Z40, Z51 a Z56 je doporučeno vypracovat
studii pro řešení způsobu likvidace odpadních vod, podle rozdělení na jednotlivé parcely. Pro
plochy Z13 a Z 53 je navrženo napojit se na stoku splaškové kanalizace přes domovní ČS. Pro
plochu Z39 je navrženo splaškové vody přečerpat do navržené stoky gravitační splaškové
kanalizace. Pro plochy Z16 a pro část plochy Z15 je navrženo napojit se na kanalizaci v ploše
Z15 a Z14. Pro plochy Z3, Z4, Z37, Z38, Z63, Z69, Z71 a Z74, které jsou mimo dosah
splaškové kanalizace, způsob likvidace odpadních vod řešit v žumpách s vyvážením odpadu
nebo v malých domovních ČOV s vyústěním do vhodného recipientu. Plochy Z27 – Z36 se
nachází v místní části Libotín. Pro tuto lokalitu je navrženo se napojit na navrženou stoku
splaškové kanalizace z plochy Z14. Podmínkou napojení Libotína i nové zástavby na ČOV
Kanada je její rekonstrukce. Než bude provedena rekonstrukce ČOV a vybudována stoka
splaškové kanalizace z plochy Z14 je navržena jako řešení likvidace odpadních vod z Libotína
ČOV na parc. č. 2521. Plocha Z 56 má dle projektu „Víceúčelová sportovní hala Štramberk –
Bařiny, kanalizační sběrač a vodovodní řad“ navrženou stoku splaškové kanalizace DN 300,
která by měla odvádět splaškové vody pouze z budovy sportovního areálu. Územní plán
navrhuje touto navrženou stokou odvádět splaškové vody z celé plochy Z56. Pro areál
Štramberské Trúby je navrženo napojení na stávající jednotnou kanalizaci. Tento návrh není
zkreslen v grafické části.
Ve výkrese vodního hospodářství jsou vyznačeny trasy navrhovaných kanalizačních stok.
Jejich poloha může být upřesňována podrobnější projektovou dokumentací.
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Dešťové vody ze zahrad a dvorů se doporučuje vhodnými terénními úpravami (miskovitý
tvar zahrad) v maximální míře zadržet v území a dále využívat jako vody užitkové (zalévání
zahrad, příp. WC) a tím omezit jejich rychlý odtok z území. Přebytečné srážkové vody je
navrženo odvádět povrchově mělkými zatravněnými příkopy, příp. trativody do recipientu.
Dešťové vody z rozsáhlejších zastavitelných ploch odvádět dešťovou kanalizací do vhodného
recipientu.
Navrhovaná výstavba veřejné splaškové kanalizace v obci Štramberk je v souladu
s PRVKÚK MSK i ZÚR MSK.
Pro kanalizační stoky je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a to kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně/nad DN 500 - 1,5/2,5 m
od vnějšího okraje potrubí.

E.7.4 VODNÍ REŽIM
Téměř celé správní území Štramberka spadá do ČHP 2-01-01-109 – povodí Sedlnice. Malá
východní část území spadá do ČHP 2-01-01-138 – povodí Kopřivnička.
Povrchové vody z území odvádí Sedlnice, která protéká západně od centra města
Štramberk, a do ní se vlévá Libotínka, Rybský potok, Bařinka a několik bezejmenných toků.
Libotínka je levobřežním přítokem Sedlnice a protéká místní části Libotín. Rybský potok
je také levobřežním přítokem Sedlnice a tvoří část severní hranice mezi Štramberkem
a Závišicemi. Bařinka je pravobřežním přítokem Sedlnice a protéká místní části Bařiny
a areálem lomu, kde je z části zatrubněná.
Povrchové vody spadají do vodních útvarů s pracovním číslem 11 (Sedlnice po ústí do
toku Odra). Vodní útvary povrchových vod jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny
jako rizikové a jako přírodní vodní útvary.
Podzemních vody spadají do vodních útvarů 32130 (Flyš v mezipovodí Odry). Z hlediska
kvantitativního a chemického jsou dle Plánu oblasti povodí Odry hodnoceny jako
nevyhovující.
Správcem Sedlnice, Rybského potoka, jeho bezejmenného pravobřežního přítoku,
bezejmenných pravobřežních přítoků Sedlnice a Bařinky je Povodí Odry, s.p. Správcem
Libotínky, jejího levobřežního přítoku a bezejmenných levobřežních přítoků Sedlnice jsou
Lesy ČR, s.p. Správcem pravobřežního přítoku Bařinky, který protéká místní částí Bařiny, je
Město Štramberk.
Sedlnice má na území města Štramberk stanoveno záplavové území včetně vymezení jeho
aktivní zóny. Záplavové území Sedlnice v ř. km 0,00 – 23,67 bylo vyhlášeno dne 8. 2. 2008
KÚ MSK pod č.j.: MSK 860/2008. Záplavové území Sedlnice na území města Štramberka
zasahuje do ploch stávající zástavby a limituje tak možnost nové výstavby v zastavěném
území obce.
Sedlnice je, dle vyhlášky č. 470/2001 Sb., zařazena mezi vodohospodářsky významné
toky.
Vody Sedlnice, Rybského potoka, Libotínského potoka, Bařinky a jejích přítoků jsou dle
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ve znění NV č. 169/2006 Sb., řazeny jako kaprový typ vody
Sedlnice č. 183.
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Podle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření v těchto oblastech, v platném znění, patří mezi zranitelné oblasti celé
území Štramberka.
V území města Štramberk se nachází čtrnáct vodních nádrží (v grafické části označeny
(1) až (14)). Osm vodních nádrží je soukromých, dvě jsou obecní, tři jsou ve vlastnictví ČR
a jedna je vlastnictví města i ČR. Vodní nádrž Štramberk (11) je nejvýznamnější a nachází se
na Sedlnici. Je ve vlastnictví firmy Kotouč Štramberk spol. s.r.o., a slouží jako zásobárna
užitkové vody pro potřeby lomu. Nádrž je rozdělena na tři části. Jihozápadní část nádrže
slouží jako biologický rybník pro dočištění odpadních vod z ČOV Kotouč, a z tzv. finských
domků nacházejících se poblíž nádrže. Další vodní nádrž (14) ve vlastnictví firmy Kotouč
Štramberk se nachází v areálu lomu a slouží pro potřeby lomu. V areálu lomu se nachází
i vodní nádrže (12) a (13), které vlastní firma Holcim a.s., a také slouží pro potřeby lomu.
Obecní vodní nádrž (4) se nachází západně od centra města a slouží jako požární nádrž. Vodní
nádrže (7) až (9) jsou ve vlastnictví Lesů ČR a nachází se na bezejmenném levobřežním
přítoku Libotínského potoka a slouží pro potřeby lesní školky. Vodní nádrže (1), (3) a (10)
jsou soukromé a slouží ke krajinnotvorným účelům a vodní nádrž (3) slouží i k rybářským
účelům. Vodní nádrž (6) je z převážné části ve vlastnictví pozemkového fondu a z malé části
ji vlastní město. Dnes nádrž slouží k zachycení dešťových vod při vydatnějších deštích.
Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, jsou správci vodních toků při výkonu správy oprávněni, pokud je to nezbytně nutné,
užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku, a to u významných vodních toků v šířce
do 8 m od břehové hrany a u ostatních vodních toků v šířce do 6 m od břehové hrany, za
účelem údržby vodního toku.
Objekt/ zařízení protipovodňové ochrany
Ve správním území města nejsou navrženy objekty nebo zařízení protipovodňové ochrany.
Záplavové území pro vodní tok Sedlnice, včetně jeho aktivní zóny, je návrhem řešení
ÚP Štramberka respektováno.
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E.8 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ
E.8.1 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Současný stav
Výroba elektrické energie - podle udělených licencí ERÚ jsou ve správní území města
Štramberk provozovány sluneční elektrárny s celkovým výkonem 61 kW. Nejvýznamnější
jsou fotovoltaické elektrárny situované v blízkosti kostela Sv. Kateřiny (Novos, p.č. 2587/2 –
25 kW, Novos, p.č. 2588/2 – 29 kW).
Nadřazená soustava ZVN a VVN
Správním územím města Štramberk vedení ZVN 400 kV a VVN 220, resp. 110 kV
neprocházejí.
Distribuční soustava VN
Město Štramberk je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, linky
VN 253, napojené z TS 110/22 kV Příbor. Hlavní linka je provedena v dimenzi 3 x 120 AlFe
a pro zvýšení provozní jistoty je ve Veřovicích propojena s vedením VN 51 Frenštát – Nový
Jičín.
Z distribuční VN – 22 kV je ve Štramberku vzdušnými a kabelovými přípojkami napojeno
23 distribučních trafostanic - DTS 22/0,4 kV s celkovým výkonem 6 960 kVA, z toho do
veřejné sítě NN dodává 19 DTS výkon 5 050 kVA. Technický stav zařízení VN je dobrý.
Pro zásobování fy. Kotouč Štramberk slouží samostatné napájecí vedení 2 x 22 kV –
VN 109 – 252 z rozvodny Příbor.
Provozovatelem distribuční sítě VN – 22 kV je a.s. ČEZ Distribuce.
Tab.: Přehled distribučních trafostanic (ATS)
Číslo ATS

Název umístění

podle ČEZ

trafostanice

TR

Štramberk

kVA

Výkon

DTS 6003

Štramberk – U kostela I

400

DTS 6004

Štramberk – Bařiny

400

DTS 6005

Štramberk – U kostela II

400

DTS 6006

Štramberk – Oční

160

DTS 6007

Štramberk – U nádraží VŽ

250

DTS 6008

Štramberk – Drážné

250

DTS 6009

Štramberk – Kanada

400

DTS 6010

Štramberk – Plynojem Paseky

160

DTS 6011

Štramberk – Bařiny Sídliště

250

DTS 6012

Štramberk – Libotín

250

DTS 6013

Štramberk – Dolní Předměstí

250

DTS 6014

Štramberk – Horečky

160

DTS 6015

Štramberk – Svatá Kateřina

100

DTS 6016

Štramberk – U finských domků

100

DTS 6017

Štramberk – Na Vápenkách

160
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Číslo ATS

Název umístění

Výkon

podle ČEZ

trafostanice

TR

Štramberk

kVA

DTS 6018

Štramberk – Kanada Bytovky

160

DTS 6019

Štramberk – Kozina

400

ATS 6020

Štramberk – Zásobník plynu

400

DTS 6021

Štramberk – Penzion Harmonie

400

DTS NJ_9423

Štramberk – Sušička

250

DTS NJ_9424

Štramberk – Olga Kotouč

630

DTS NJ_9425

Štramberk – RWE PZP

400

DTS NJ_9426

Štramberk – Vápenka

630

DTS NJ_9427

Štramberk – VŽ Cement

18900

Rozvodná síť NN
Rozvodná síť NN ve Štramberku je převážně nadzemního provedení, v převážné části po
rekonstrukci na betonových sloupech, s vodiči 4 x 70 AlFe, příp. slaněnými izolovanými
vodiči v hlavních trasách. Technický stav rozvodné sítě NN je dobrý.
V současné době je z rozvodné sítě NN zásobováno el. energií 1 300 bytů, včetně objektů
druhého bydlení, vybavenosti a podnikatelských aktivit. Elektrická energie je využívána
především pro osvětlení, pohon drobných spotřebičů a částečně pro vaření a vytápění.
Bilance příkonu a transformačního výkonu
Z energetického hlediska územního plánu uvažuje se smíšeným stupněm elektrizace.
Vzhledem k provedené plošné plynofikaci města Štramberk se uvažuje s elektrickým
vytápěním pro cca 5 % bytů a část objektů druhého bydlení. U ostatních bytů se vzhledem
k rostoucímu stupni elektrizace domácností, zejména instalací klimatizačních jednotek,
uvažuje se stupněm elektrizace B.
Rozdělení bytů podle stupně elektrizace bude do roku cca 2025 v řešeném území
následující:
70 bytů – stupeň elektrizace C (vaření el.en.+ smíšené vytápění elektrickou energií)
1 310 bytů – stupeň elektrizace B (vaření plynem + elektrickou energií)
Podílové maximum bytů (Bmax) – je odvozeno z měrného příkonu bytové jednotky
stanoveného orientačně k roku 2025. Podle ČSN 33 2130 je měrný příkon bytové jednotky
v úrovni TR VN/NN stanoven na 2,1 kW/byt pro stupeň elektrizace B, pro plně
elektrifikované byty (vaření el. energií, včetně smíšeného elektrického vytápění) se uvažuje
s měrným příkonem 10 kW/byt (stupeň elektrizace C). Pro objekty druhého bydlení se
uvažuje s příkonem 0,5 kW/objekt, pro cca 50 těchto objektů je uvažováno s elektrickým
přitápěním s příkonem 3 kW/objekt.
Vypočtené podílové maximum bytů - Bmax je následující (orientačně k roku 2025):
Bmax = 1310 x 2,1 + 70 x 10 + 240 x 0,5 + 50 x 3 = 3 721 kW
Podílové maximum vybavenosti (Vmax) – je stanoveno z měrného ukazatele 0,8 kVA/byt (včetně druhého bydlení), pro stávající a nové podnikatelské aktivity je
uvažováno s příkonem 400 kVA.
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Vypočtené podílové maximum vybavenosti - Vmax je následující (orientačně k roku 2025)
Vmax = 1620 x 0,8 + 400 = 1 696 kW
Podílové maximum bytů a vybavenosti určuje potřebný příkon bytově - komunální sféry,
včetně drobných podnikatelských aktivit. Při výpočtu transformačního výkonu (PTR VN/NN) je
uvažováno s 20% rezervou pro optimální využití transformátorů a zajištění stability provozu
při krytí odběrových maxim
PDTS = (Bmax + Vmax) x 1.20 = 6 500 kVA
Stávající transformační výkon pro odběratele s vlastní trafostanicí se do roku 2025
považuje za dostačující. Odběr fy. Kotouč Štramberk napojený samostatným vedením 22 kV
se do uvedené bilance nezahrnuje.
Podle bilance příkonu elektrické energie a transformačního výkonu je nutno pro město
Štramberk k roku cca 2025 zajistit cca 8 410 kVA transformačního výkonu. Přírůstek
transformačního výkonu pro novou výstavbu bytů, vybavenosti, podnikatelských aktivit
a předpokládaný rozvoj elektrizace stávajícího bytového fondu dosáhne cca 1 450 kVA proti
současnému stavu.
Soudobé zatížení v úrovni TR 110/VN je o cca 30 % nižší než potřebný transformační
výkon v úrovni TR VN/NN a bude pro bytově - komunální sféru a podnikatelské aktivity
dosahovat výše 5,9 MW.
Návrh řešení
Výroba elektrické energie
Do roku cca 2025 se předpokládá rozšíření malých fotovoltaických elektráren s výkonem
3 – 5 kW, instalovaných na objektech RD, příp. vybavenosti.
Nadřazená soustava ZVN a VVN
Do roku cca 2025 se s výstavbou vedení těchto kategorií ve správním území města
Štramberk se neuvažuje.
Distribuční soustava VN
Potřebný příkon pro obec Štramberk bude do roku cca 2025 zajištěn z rozvodné soustavy
22 kV, odbočkami z linky VN 253, která je pro přenos potřebného příkonu dostatečně
dimenzována.
V řadě případů prochází nadzemní vedení VN – 22 kV územím navrženým k zástavbě.
Přeložky stávajících nadzemních vedení VN se nenavrhují ani nevylučují. Pro omezení
ochranného pásma nadzemního vedení VN – 22 kV je možno uvažovat také s přetažením
kolizních úseků závěsným kabelem.
Podle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů, případnou přeložku zařízení přenosové a distribuční soustavy zajišťuje
jeho vlastník na náklady toho, kdo přeložku vyvolal.
Potřebný transformační výkon
pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení a podnikatelské aktivity bude ze stávajících
distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplněny 5 novými DTS navrženými
v lokalitách s novou výstavbou (DTS N1 – N5).
Nové trafostanice budou venkovního provedení typu BTS nebo ELV s transformátory
160 – 400 kVA, napojené vzdušnými přípojkami VN (3 x 42/7) s vloženým úsekovým
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spínačem, v případě TR – N2 a N5 se navrhuje napojení zemním kabelem. Stávající
trafostanice TR 6003 a 6005 (U kostela) je navrženo nahradit jedinou kioskovou,
příp. kompaktní podzemní stanicí situovanou místo TR 6003, napojenou zemním kabelem.
Také přípojku ke stávající TR 6009 je navrženo nahradit zemním kabelem.
Stávající trafostanice TR 6003 a 6005 (U kostela) se navrhují nahradit jedinou kioskovou,
příp. kompaktní, podzemní stanicí situovanou místo TR 6003, napojenou zemním kabelem.
Také přípojku ke stávající TR 6009 se navrhuje nahradit zemním kabelem.
Nové trafostanice DTS – N1 - 4 se navrhují jako betonové, kompaktní, pro umístění
1 transformátoru s výkonem do 630 kVA, s přípojkami VN provedené zemním kabelem.
Trafostanice DTS – N5 a 6 jsou navrženy jako venkovní, typu BTS na jednoduchém
betonovém sloupu, napojené nadzemní přípojkou VN – 22 kV. Jako technické řešení pro
omezení vlivu ochranného pásma venkovního vedení 22 kV je doporučeno použití závěsných
kabelů příp. izolovaných vodičů.
Umístění nových trafostanic je situováno do míst s navrhovanou výstavbou, příp. do míst
s předpokládaným výskytem nedostatku transformačního výkonu, s možností posunu podle
místních podmínek v řádu desítek metrů.
Rozvodná síť NN
Nová rozvodná síť NN bude v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území řešena zásadně zemním kabelovým vedením. Jako jistících
prvků bude použito skříní typu SR. Výhledově je možno lokální nedostatek příkonu v síti NN
řešit posilovacím vývodem z nejbližší trafostanice.
Vliv na životní prostředí
Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk DTS,
elektromagnetické pole vedení), k zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života,
zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné pásmo (OP) nadzemního vedení
VN - 22 kV a distribučních trafostanic ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
pro vodiče bez izolace
7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní
2m
1m
pro závěsná kabelová vedení
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti:
stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
7 m od zařízení
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 – 52 kV
1 m od obestavění
Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností energetického zákona, tj. před rokem 1995.

Při provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně zemních prací, v uvedených ochranných
pásmech je nutno si vyžádat předchozí písemný souhlas provozovatele těchto energetických
zařízení ČEZ Distribuce a.s., středisko ve Valašském Meziříčí.
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E.8.2 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
Současný stav
VTL plynovody, sondy a RS
Na území města Štramberk jsou provozovány těžebně – vtláčecí a pozorovací sondy
RWE – Gas Storage a.s., provoz podzemního zásobníku plynu (PZP) Štramberk. Tyto sondy
slouží k dopravě plynu do podzemního zásobníku a jeho těžbě v zimním období, kdy spolu
s PZP Lobodice a Třanovice vyrovnává odběrové špičky plynu v Moravskoslezském
a Olomouckém kraji.
Těžebně – vtláčecí sondy propojuje síť sběrných vysokotlakých plynovodů s tlakem nad
40 barů (dříve VVTL plynovodů o velmi vysokém tlaku) v profilech DN 100 – DN 500. Síť
těchto plynovodů je propojena v předávací stanici PZP Štramberk situované v západní části
města. Do této stanice je přivedena také odbočka z VVTL DN 500, PN 64 (631 107)
z plynovodu Říkovice – Libhošť (DN 700, PN 64), která zajišťuje dodávku zemního plynu
naftového z tranzitní přepravní soustavy. Provozovatelem těchto zařízení je RWE - Transgas
Praha a.s.
Z předávací stanice PZP Štramberk jsou vyvedeny vysokotlaké plynovody s tlakem do
40 barů, zajišťující distribuci zemního plynu v rámci kraje. Jedná se o plynovody:
DN 500, PN 40 PS Štramberk - Štramberk (632 050)
DN 500, PN 40 Štramberk – Libhošť (632 033)
DN 500, PN 40 Štramberk – Valašské Meziříčí (632 112)
DN 500, PN 25 Štramberk – Příbor (633 018)
DN 300, PN 40 Štramberk – Cementárna (632 055 – navazující)
Provozovatelem uvedených plynovodů je RWE – Severomoravská plynárenská Ostrava a.s.
Město Štramberk je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodu DN 300, PN 40
(632 055) prostřednictvím 3 regulačních stanic:
RS VTL/NTL Štramberk – Závišická s výkonem 1 200 m3 h-1 (63 030)
RS VTL/NTL Štramberk – Bařiny 1 200 m3 h-1 (63 172)
RS VTL/STL Štramberk – Libotín 1 200 m3 h-1 (63 137)
Dále jsou na území města provozovány 2 regulační stanice pro samostatné odběratele:
RS Kotouč Štramberk (4 200 m3 h-1)
RS Sušička Zemědělské společnosti (1 200m3 h-1 ).
Místní plynovodní síť
Na území města je místní plynovodní síť provozována ve dvou oddělených tlakových
hladinách nízkotlak (do 5 kPa) a středotlak (5 – 300 kPa).
Nízkotlaká plynovodní síť - je rozšířena v centru města a jeho okolí, je vybudována
převážně z ocelových trubek v profilech DN 80 – 300, částečně pak z trubek LPe (D225).
Dodávku plynu do nízkotlaké sítě zajišťují RS Závišická a Bařiny. Tato síť je společná
s místní plynovodní sítí v Kopřivnici se kterou je propojena plynovody DN 300 – 200
a D 160 – 225.
Středotlaká plynovodní síť je rozšířena v místní části Libotín s napojením na RS
VTL/STL Libotín. Tato síť je provedena z trubek LPe v profilech D 63 – 110, částečně pak
z trubek ocelových v profilu DN 100. Ze středotlaké plynovodní sítě je plynovodem D 110
napojena sousední obec Ženklava. Místní středotlaká síť ve Štramberku je provozována
v tlakové hladině do 0,3 MPa.
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Z místní sítě je ve Štramberku napojeno cca 1 050 odběratelů v kategorii obyvatelstvo
a ostatní odběr. Kromě vaření a přípravy TUV se zemní plyn využívá především k otopu.
Největším odběratelem plynu v území je cementárna Kotouč Štramberk (cca 10 mil. m3
ZP/rok, při smluvním odběru 3 200 m3 h-1). Odběr plynu města Štramberk není samostatně
evidován.
Bilance potřeby zemního plynu
Bilance potřeby plynu je sestavena podle jednotlivých odběratelských skupin (obyvatelstvo
a ostatní odběr).
Obyvatelstvo - roční a maximální hodinová potřeba plynu pro obyvatelstvo jsou
stanoveny metodou specifických potřeb podle směrnice č. 17 Severomoravské plynárenské
Ostrava a.s. (obec do 5 000 obyvatel – 0,9 m3h-1 byt). Předpokládá se, že okolo roku 2025
bude plynofikováno cca 90 % bytů, tj. 1 240 bytů v RD a BD, spolu s cca 80 objekty druhého
bydlení. Bilančně se uvažuje s využitím plynu pro vaření, přípravu TUV a vytápění u všech
plynofikovaných objektů.
Ostatní odběr - v této kategorii jsou zahrnuty potřeby pro otop vybavenosti
a podnikatelských aktivit. Potřeba plynu je stanovena jako 40% podíl hodinové potřeby
obyvatelstva. Pro blíže nespecifikované odběry se uvažuje s rezervou 100 m3 h-1,
resp. 200 000 m3 rok-1.
Tab. Bilance potřeby zemního plynu
Štramberk

Měrná potřeba plynu

Potřeba plynu

Druh odběru

[m3 h-1 ]

[m3 rok-1 ]

Obyvatelstvo – byty v RD,BD
(vaření, otop, TUV) 1 240 bytů

0,9

3 000

1 116

3 720

Druhé bydlení
100 objektů

0,50

1 000

50

100

Ostatní odběr
(40% podíl potřeby obyvatelstva)

465

930

Rezerva

100

200

1 731

4 950

Odběr z místní sítě celkem

[m3 h-1]

[tis. m3rok-1]

Z celkové bilance potřeby plynu vyplývá, že okolo r. 2025 je pro město Štramberk nutno
z místní sítě zajistit cca 5 mil. m3 zemního plynu, při koef. současnosti všech odběrů Ks= 0,9
dosáhne zimní hodinové maximum hodnoty cca 1 560 m3h-1.
Přímý odběr z dálkovodu se do bilance plynu nezahrnuje, výše odběru se předpokládá na
stávající úrovni.
Návrh řešení
VTL plynovody, sondy a RS
S výstavbou vysokotlakých plynárenských zařízení a nových sond ve správním území
města Štramberk se do roku 2025 neuvažuje. Dodávka zemního plynu bude zajištěna ze
stávajících VTL zařízení v rámci integrované místní sítě Kopřivnice - Štramberk (NTL)
a Štramberk – Ženklava (STL).
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Místní plynovodní síť
Plynofikací historického jádra města nízkotlakým rozvodem plynu, byla plošná
plynofikace města v rozhodující části ukončena. Nízkotlaká plynovodní síť, která je společná
s místní sítí Kopřivnice, má dostatečnou rezervu pro napojení nové výstavby. Další rozšíření
nízkotlaké sítě je navrženo pro zastavitelné plochy kolem městského centra spolu
s plynofikací lokality Rybské paseky. Nová nízkotlaká plynovodní síť bude provedena
z trubek lPE v profilech D 90 – D 160.
Středotlaká plynovodní síť ve Štramberku je provedena v tlakové úrovni do 0,3 MPa.
Středotlaký rozvod plynu je při menších profilech velmi pružný a dovoluje při zachování
navržených dimenzí provádět značné změny v jeho kapacitním vytížení. Středotlaká
plynovodní sítě bude pro stávající zástavbu i zastavitelné plochy rozšířena v lokalitě Libotín
(Tamovská). Nová středotlaká plynovodní síní bude provedena z trubek lPE těžká řada
v profilech D 50 - D 63, které navazují na stávající plynovodní síť. Celková konfigurace
plynovodní sítě je zřejmá z grafické části dokumentace.
Vedení inženýrských sítí podél místních komunikací v nových lokalitách výstavby se
doporučuje sdružovat do společné trasy v šířce 120 - 150 cm od hranice oplocení.
Vliv na životní prostředí
Plynárenská zařízení jsou uložena v zemi a svým provozem životní prostředí zásadně
neovlivní. K zajištění spolehlivého provozu, k zamezení nebo zmírnění účinků havárií
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat
bezpečnostní (BP) a ochranné pásmo (OP) VTL plynovodů a ochranné pásmo STL
plynovodu ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho změny ve
smyslu zákona č. 158/2009 Sb., (energetický zákon). Bezpečnostním a ochranným pásmem se
pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti od jeho půdorysu:
pro plynovody vybudované do r. 2009
Velmi vysokotlaké plynovody (VVTL) do DN 300
do DN 500
Vysokotlaké plynovody (VTL) do DN 100
do DN 250
nad DN 250
Středotlaké a nízkotlaké plynovody

BP
100 m
150 m
15 m
20 m
40 m

OP
4m
4m
4m
4m
4m
1m

pro plynovody vybudované po r. 2009
Vysokotlaké plynovody (VTL)
s tlakem nad 40 barů do DN 100 včetně
do DN 500 včetně
Vysokotlaké plynovody (VTL) do tlaku 40 barů včetně
do DN 100 včetně
nad DN 100 do DN 300 včetně
nad DN 300 do DN 500 včetně
- pro středotlaké a nízkotlaké plynovody

BP

OP

80 m
120 m

4m
4m

10 m
20 m
30 m

4m
4m
4m
1m

bezpečnostní pásmo vysokotlaké regulační stanice plynu
s tlakem do 40 barů včetně:

10 m od hranice oplocení

Bezpečnostní vzdálenosti plynových sond jsou dány vyhláškou ČBÚ č. 239/1998 Sb., kde
pro vrty s předpokládaným výskytem ropy nebo plynu je stanovena bezpečnostní vzdálenost
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na 150 m od souvislé obytné zástavby a objektů živočišné výroby, s možností snížení této
hranice až na 50 m. V územním plánu je zakreslena krajní hranice bezpečnostní vzdálenosti
150 m proto, aby bylo zřejmé v jakém území je nutno projednat případnou výjimku
či omezení bezpečnostní vzdálenosti ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (§ 19) s provozovatelem zařízení RWE Gas Storage a.s.
Ve smyslu zákona č. 159/2009 Sb., se pro sondy podzemního zásobníku plynu s tlakem do
100 barů nově zavádí bezpečnostní pásmo 80 m od jejich ústí.
Při nové výstavbě dojde v řadě lokalit k dotčení bezpečnostního pásma VTL plynovodů
a bezpečnostní vzdálenosti plynových sond. Pro provádění jakékoliv stavební činnosti, včetně
zemních prací v těchto pásmech je nutno vyžádat předchozí písemný souhlas provozovatele
příslušného energetického zařízení.

E.8.3 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Současný stav
Město Štramberk leží podle ČSN 06 0210 - mapy oblastí nejnižších venkovních teplot
v místě s oblastní výpočtovou teplotou tex = - 15oC a intenzivními větry. Počet dnů topného
období pro tem =13o C (tem - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec topného
období) je 245, střední venkovní teplota za otopné období tes = 3,8oC. Převážná část obytného
území se rozkládá v nadmořské výšce 240 - 260 m.
Zvláště velké stacionární, spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW
a vyšším se na území Štramberka nenacházejí. Původně uváděný stacionární spalovací zdroj –
plynová kotelna fy Kotouč Štramberk s celkovým výkonem 7,88 MW již není provozován.
V areálu firmy Kotouč je umístěno několik malých lokálních zdrojů.
Soustava centralizovaného zásobování teplem není na území města provozována. Pro
stávající zástavbu je charakteristický především decentralizovaný způsob vytápění
s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro
objekty bytových domů, občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit.
K významnějším tepelným zdrojům v území patří plynové kotelny na sídlišti Bařiny (K1 –
Bařiny č. p. 751 – 0,9 MW, K2 – Bařiny č. p. 892 – 1,35 MW, K3 – Bařiny č. p. 780 –
1,35 MW) a některé kotelny centru města, které zásobují teplem byty a vybavenost. Celkově
je z těchto kotelen zásobováno teplem 312 bytů.
Pro lokální vytápění RD je tepelná energie je zajišťována především spalováním zemního
plynu. Elektrickou energií je vytápěno cca 30 RD.
Návrh řešení
Decentralizovaný způsob vytápění pro stávající i novou výstavbu s individuálním
vytápěním RD, objektů druhého bydlení a samostatnými kotelnami pro objekty bytových
domů a vybavenosti zůstane do roku cca 2025 zachován. V palivo - energetické bilanci je
preferováno využití zemního plynu pro 90 % bytů, část objektů druhého bydlení, vybavenost
a podnikatelské aktivity, s doplňkovou funkcí dostupných pevných paliv, biomasy
a elektrické energie.
Navržený výkon trafostanic umožní realizovat různé způsoby elektrického vytápění pro
5 % bytů v RD a části objektů druhého bydlení. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného
elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací) a různých druhů tepelných
čerpadel. Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat
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s rozšířením pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii,
příp. elektrickou energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska
životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.
V ČR ročně dopadá kolmo na 1m² cca 1 100 kWh solární energie.
Z hlediska hospodaření s ušlechtilými palivy a předpokládaném růstu jejich cen se pro
stavby RD doporučuje nízkoenergetické provedení obvodového pláště, střechy a oken tak,
aby měrná roční spotřeba tepelné energie na vytápění nepřekročila 45 kWh/m2 podlahové
plochy.
Vliv na životní prostředí
Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytově - komunálním hospodářství
a průmyslu způsobuje zatížení ovzduší cizorodými látkami s vážnými důsledky dlouhodobého
působení těchto látek na vyvolání řady rizikových onemocnění. Z hlediska ochrany životního
prostředí je využívání plynu a elektrické energie v obytném území pro vytápění ekonomicky
dostupnou možností jak výrazně současný stav zlepšit. Využitím ušlechtilých energií pro
vytápění bytů, veškeré vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit došlo k podstatnému
snížení pevných i plynných exhalací a polétavé prašnosti v topném období s výrazně nižšími
nároky na skladování pevného domovního odpadu.
Podle ustanovení § 50, odst. 1, písm. g) a h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je
možno nařízením obce zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečištění
a stanovit podmínky pro spalování nebo jiný způsob likvidace suchých rostlinných materiálů.
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E.9 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
E.9.1 TELEKOMUNIKACE
Současný stav
Město Štramberk telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní
ústředny (RSU) Štramberk, jako součást telefonního obvodu (TO – 55) Moravskoslezský
kraj. Telefonní ústředna Štramberk má dostatečnou kapacitu pro současný provoz s možností
dalšího rozšíření.
Telefonní účastníci ve správním území města jsou napojeni na digitální ústřednu ve
Štramberku prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), která je po celkové
rekonstrukci úložnými a závěsnými kabely v dobrém technickém stavu, včetně rezervy pro
další zákaznická napojení. Tato ústředna, jako základní prvek telekomunikační sítě je
napojena na řídící digitální hostitelskou ústřednu (HOST) Kopřivnice prostřednictvím
dálkové přenosové optické sítě a.s. Telefónica O2.
Propojením HOST Kopřivnice na vyšší síťovou úroveň (tranzitní a mezinárodní ústředny)
je zajištěn styk se 14 TO v České republice a mezinárodní telefonní styk s cca
225 evropskými i zámořskými státy.
Prostřednictvím telekomunikačních služeb a.s. Telefónica O2 Czech Republic s nejširší
nabídkou komunikačních služeb a cca 10 dalších komerčních poskytovatelů komunikačních
služeb na pevné a bezdrátové síti je v řešeném území zajišťován místní, meziměstský
a mezinárodní telefonní styk spolu s dalšími službami jako je přenos dat, připojení k internetu
a šíření televizních a rozhlasových programů.
Návrh řešení
Předpokládá se, že okolo roku 2025 bude hustota telefonních stanic na pevné síti v území
odpovídat 100 % telefonizovaných bytů s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou
sféru, s požadavkem na připojení cca 1 800 telefonních účastníků. Tento údaj může být
zásadně ovlivněn vývojem cenových tarifů na pevných linkách a v mobilních sítích.
Podmínky pro rozvoj komunikačního provozu budou řešeny výběrem z aktuální nabídky
operátorů na pevné, bezdrátové a mobilní síti.
V případě pevné sítě Telefónica O2 bude nabídka telekomunikačních služeb řešena na
volné kapacitě digitální ústředny Štramberk, s případným rozšířením na požadovanou potřebu
bez nároku na nové plochy, spolu s postupným rozšířením účastnické přístupové sítě pro
navrhovanou zástavbu.
Rozšiřovat se bude také počet telefonních účastníků mobilní telefonní sítě, která je
významným konkurentem pevné sítě. V případě výstavby nových základnových stanic
operátorů mobilní sítě se doporučuje tato zařízení sdružovat na společné stožáry.
Další rozvoj pevné i bezdrátové sítě bude zaměřen především na proces zkvalitňování
služeb, zejména veřejného přístupu k INTERNETU jako zdroji informací, podobně jako
budování veřejných datových sítí s otevřeným přístupem.
Správním územím města prochází dálkové optické kabely přenosové sítě a.s. Telefónica
O2. K zajištění ochrany komunikačních zařízení je nutno respektovat ochranné pásmo
podzemních komunikačních vedení (1,5 m po stranách krajního vedení) ve smyslu
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně dalších předpisů.
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E.9.2 RADIOKOMUNIKACE
Současný stav
Tyto služby zahrnují šíření televizních a rozhlasových programů, přenos meziměstských
telefonních hovorů a zařízení operátorů mobilní telefonní sítě.
Pokrytí území televizním signálem
Řešené území je pokryto televizním signálem ČT1, ČT2, Nova a Primaz televizních
vysílačů jejichž provozovatelem jsou České radiokomunikace a.s.
Pokrytí území rozhlasovým signálem – řešené území je v pásmu AM – DV a SV pokryto
rozhlasovým signálem z vysílačů:
Ostrava, Svinov - v pásmu SV - 639 kHz (ČRo 2 – Praha a ČRo 6, 30 kW)
Prostějov, Dobrochov – v pásmu SV - 954 kHz (ČRo 2 – Praha a ČRo 6, 200 kW)
Uherské Hradiště, Topolná - v pásmu DV - 270 kHz (ČRo 1 – Radiožurnál, 650 kW)
Řešené území je dále pokryto rozhlasovým signálem v pásmu FM – VKV.
Výhledově bude v oblasti rozhlasového vysílání rozvojová činnost směřovat ke zvyšování
objemu rozhlasového vysílání v pásmu VKV, spolu se zvyšováním podílu digitálního
vysílání.
Mobilní telefonní síť
Ve správním území města Štramberk jsou dostupné všechny služby nabízené operátory
mobilních sítí v systému GSM – T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Na objektu Hasičské
zbrojnice je situováno elektronické komunikační zařízení (BTS) – základnová stanice
operátorů mobilních sítí T – Mobile a Vodafone. Další základnová stanice operátorů
Telefónica O2 a T – Mobile je situována na víceúčelové věži, která je situována v prostoru
Bílé hory (mimo řešené území).
Radioreléové spoje
Tyto spoje jsou určené pro přenos televizní, rozhlasové modulace, přenos dat a telefonních
hovorů. Nad území města prochází radioreléové spoje v trasách:
Veselský kopec – Štramberk – Radhošť
Radhošť – Hladké Životice
Kamenná – Maleník – Holý kopec
Provozovatelem těchto spojů je a.s. České radiokomunikace.
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E.10 UKLÁDÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ
Likvidace komunálních odpadů představuje významný ekonomický a mnohdy i územní
a ekologický problém jednotlivých obcí. Jedním ze základních nástrojů v oblasti odpadového
hospodářství je POH ČR a navazující Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského
kraje. POH MSk byl přijat a schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
30. 9. 2004 usnesením č. 25/1120/1. Jeho závazná část byla přijata jako obecně závazná
vyhláška Moravskoslezského kraje č. 2/2004 s účinností ze dne 13. 11. 2004.
Plán odpadového hospodářství původce odpadů zpracovávají ze zákona původci odpadů,
kteří produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1 000 t ostatního
odpadu. Město Štramberk k těmto původcům nepatří a nemá plán odpadového hospodářství
zpracován.
V řešeném území je zabezpečen separovaný sběr odpadů. Likvidaci komunálních odpadů
v řešeném území zajišťuje zejména firma AVE CZ, s.r.o. Společnost zajišťuje komplexní
nakládání s odpady, což znamená sběr, svoz, třídění, úprava a konečné odstranění prakticky
všech vyskytujících se odpadů včetně nebezpečných. Odpady se ukládají na skládky mimo
řešené území.
V současné době představuje rostoucí problém, podobně jako u jiných měst a obcí,
zejména likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Dlouhodoběji je uvažováno s lokalizací
sběrného dvora na pozemku parcelní číslo 1 130, k. ú. Štramberk.
Na území obce v současnosti neexistují z hlediska odpadového hospodářství jiné záměry,
které by se promítly do územně plánovací dokumentace a nároků na nové plochy.

E.11 OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Plochy občanského vybavení vymezené územním plánem jako samostatné plochy:
Zařízení školství
Jako samostatná plocha občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je vymezena
plocha základní školy (kapacita cca 18 tříd, 2 tělocvičny, školní jídelna, družina) s hřištěm,
situovaná jižně od historického centra města, dále plocha mateřské školy a základní umělecké
školy na Bařinách.
Sportovní, tělovýchovná a rekreační zařízení
Travnaté a škvárové hřiště na fotbal na Bařinách, areál koupaliště na Libotíně, ranč
navazující na areál koupaliště a plocha pro provozování letní rekreace – táborů u kostela
sv. Kateřiny jsou vymezeny jako plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních
zařízení (OS).
Hřbitovy
Hřbitov u Národního sadu, evangelický hřbitov poblíž ul. Závišické a hřbitov u kostela
sv. Kateřiny u ul. Novojičínské jsou vymezeny jako plochy občanského vybavení – hřbitovů
(OH).
Ostatní plochy občanského vybavení, které nebyly vymezeny jako plochy samostatné,
jsou součástí ploch s jiným funkčním využitím:
Zařízení školství
- mateřská škola na ul. Zauličí, p. č. 557,
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-

plocha bývalé oční školy, kde je navržena přestavba na objekt se zdravotními a sociálními
službami, sportem, ubytováním a stravováním je zahrnuta do zastavitelné plochy smíšené
obytné městské (SM).

Zdravotnická zařízení
- dvě zdravotní střediska – na ul. Dolní Bašta a na Bařinách (praktický lékař pro děti
i dospělé, zubař), p. č. 882,
- lékárna na ul. Zauličí.
Zařízení sociální péče
- dům s pečovatelskou službou (na Bařinách).

-

Kulturní zařízení
dům dětí a mládeže (pod Palárnou), p. č. 1643,
kulturní dům s kinem, p. č. 13,
muzeum Zdeňka Buriana a muzeum vlastivědné (na náměstí),
knihovna v objektu Staré školy, p. č. 5,
kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí,
evangelická modlitebna na ul. Zauličí,
letní amfiteátr pod Trúbou v návaznosti na zvonici,
klub důchodců na Dolní Baště.

Zařízení státní správy, městské samosprávy, administrativy, bezpečnosti občanů
- městský úřad na náměstí, p. č. 16 a 989,
- pošta, spořitelna, obě ve společné objektu, p. č. 206,
- hasičská zbrojnice, p. č. 204.
Zařízení komerčního typu
jsou situována mezi obytnou zástavbou:
- prodejny,
- ubytování: hotel Gong, hotel Šipka, hotel Roubenka, penzion Jaroňkova pekárna, penzion
Stará škola, ubytování v soukromí v některých rodinných domech, ubytování v chatkách
nebo ve stanech v areálu koupaliště Libotín,
- restaurace Na hřišti, Na Palárně, U mámy, Prosek, Gong, Pizzerie Piccolo, Obecní
hospoda, Stará škola, Šipka, Městský pivovar, Hrstkova chata, Dallas, Roubenka,
Koupaliště Libotín.
Návrh zastavitelných ploch
Zastavitelná plocha pro občanské vybavení – veřejné infrastruktury (OV) je navržena
u vstupu do Národního sadu. Zastavitelná plocha občanského vybavení – sportovních
a rekreačních zařízení (OS) je navržena v jihovýchodní části území města, v blízkosti
stávajících hřišť (předpoklad realizace zařízení pro hromadnou rekreaci – tábory, školy
v přírodě apod.).
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E.12 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Podle § 34 českého zákona o obcích, 128/2000 Sb., který definuje veřejné prostranství jako
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru. Do pojmu lze zahrnout jen otevřená prostranství, nikoliv veřejně přístupné
interiéry veřejných budov, provozoven apod.
Územním plánem jsou veřejná prostranství převážně zahrnuta do ploch s jiným funkčním
využíváním vzhledem k tomu, že se jedná o plochy o drobných výměrách. Převážně jde
o plochy: smíšené obytné, bydlení hromadného a bydlení individuálního, občanského
vybavení – veřejné infrastruktury, občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení.
Dále mohou být veřejná prostranství součástí ploch dopravní infrastruktury silniční.
Územním plánem Štramberka je vymezena jedna plocha prostranství veřejných pro
realizaci místní komunikace. Dále je vymezeno 11 ploch prostranství veřejných – zeleně
veřejné označených ZV3 až ZV14 o celkové rozloze 4,31 ha.
Podle vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, by pro každé dva hektary zastavitelné plochy s hlavní
využitím pro bydlení, rekreaci, občanské vybavení anebo smíšené obytné měla být vymezena
plocha veřejného prostranství se zastavitelnou plochou související o výměře nejméně
1 000 m2, což je 5 % z výměry ploch. Do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
Územním plánem Štramberka jsou vymezeny zastavitelné plochy s obytnou funkcí nebo
plochy občanského vybavení:
smíšené obytné venkovské (SV) o rozloze 7,38 ha
bydlení individuálního – městského a příměstského (BI) o rozloze 22,51 ha
smíšené obytné městské (SM) o rozloze 4,71 ha
smíšené obytné městské centrum (SMC) o rozloze 0,53 ha
občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) o rozloze 0,14 ha
občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS) o rozloze 2,50 ha
Celková rozloha těchto zastavitelných ploch je 37,77 ha. Potřeba nově vymezených ploch
pro veřejná prostranství je, podle výše uvedené vyhlášky, 1,8 ha.
Plochy navržené územním plánem jsou dostačující, dále lze předpokládat, že další plochy
veřejných prostranství budou vymezeny jako součást zastavitelných ploch.
Zastavitelná plocha prostranství veřejných pro vybudování místní komunikace nebyla do
výpočtu potřeby ploch veřejných prostranství zahrnuta.
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
E.13 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je
proto chráněn před znehodnocením.
Každá stavba určitým způsobem mění tvář krajiny a může mít vliv na další atributy kvality
životního prostředí. Aby nedošlo k narušení krajinného rázu, je nutno dodržet určité zásady.
Stavby musí být zapojeny do textury místní zástavby, musí dodržet výškovou hladinu
a měřítko stávající zástavby a okolní krajiny. V blízkosti kulturních a historických dominant
a staveb neumisťovat pohledově konkurenční stavby nebo záměry.
Jedním z významných rysů harmonické venkovské krajiny jsou pohledové nezastavěné
horizonty. Pohledový horizont je prostorovou jednotkou a územím pohledově významně
exponovaném. Není vhodné měnit charakter a průběh hlavních pohledových horizontů
(těžbou, odlesňováním apod.) a neměly by zde být umísťovány stavby, aby nedošlo
k narušení harmonického měřítka krajiny, a k znehodnocení pohledové a estetické
charakteristiky krajiny. Při dodržení těchto zásad nedojde ve správním území obce Štramberk
k narušení krajinného rázu.
Oblastí krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou
charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech charakteristikách či v některé
z nich. Je vymezena hranicí, kterou může být vizuální horizont, přírodní nebo umělé prvky
nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik.
Pro popis krajinného rázu v řešeném území je použit postup, kde jsou podle typických
znaků definovány oblastí krajinného rázu. Oblasti krajinného rázu vycházejí z Hodnocení
krajinného rázu ORP Kopřivnice (Regionální centrum EIA s.r.o., prosinec 2008).
Oblast Štrambersko
Jedná se o mírně teplou oblast úpatných členitých pahorkatin až vrchovin podhůří Slezských
a Moravských Beskyd, místy s výchozy jurských vápenců a bazických vyvřelin. Tato
převážně harmonická krajina, spíše drobnějšího měřítka se vyznačuje krajinnou scénou
s výrazným projevem zalesněných pohledových horizontů a kulturních dominant (Trúba
a rozhledna na Bílé hoře).
Místem krajinného rázu se rozumí část krajiny homogenní z hlediska přírodních,
kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které
odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu. Může se jednat o vizuálně
vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní) nebo o území vnímatelné díky své
výrazné charakterové odlišnosti.
Krajina se zástavbou
- středověké osídlení spadá do první poloviny 13. stol. V tomto období byl postaven i hrad,
a posléze pod ním začala výstavba hradní vsi;
- dnešní zástavba je převážně typu valašské lidové architektury s unikátními soubory
dřevěných roubených domů na zděné podezdívce, z nichž převážná většina tvoří městskou
památkovou rezervaci.
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Harmonická krajina
- jedná se o krajinu, v nichž se zachovala rovnováha mezi přírodními a antropogenními
prvky a je zde vyvážený podíl přírodních tvarů a porostů s prolínajícími se tvary
historického osídlení a zemědělské výroby;
- výraznými přírodními hodnotami je reliéf této krajiny, který se vyznačuje výchozy
jurského vápence, dále to jsou kamenolomy (PP Kamenárka) a výrazně se projevující
zalesněné pohledové horizonty. Významnou přírodní, ale hlavně archeologickou lokalitou
je NPP Šipka;
- výraznými kulturními dominantami jsou v této krajině rozhledna na Bílé hoře
a Štramberský Trúba.
Antropogenizovaná krajina
- tato krajina zahrnuje rozsáhlý činný 9-ti etážový kamenolom;
- jednalo se o významné archeologické naleziště na Moravě a ojedinělé stanoviště skalní
stepi s teplomilnou květenou a výskytem vzácných rostlin, které bylo zlikvidováno těžbou
vápence;
- těžbou došlo k odtěžení víc jak poloviny jižní části Kotouče a k výstavbě továrny. Tato
jižní část je viditelná ze širokého okolí;
- severní část Kotouče je zalesněná a nachází se zde NPP Šipka, která přímo hraničí
s dobývacím prostorem.
Územním plánem Štramberka je, kromě koncepce uspořádání urbanizovaného území,
tj. ploch stabilizovaných v zastavěném území, ploch přestavby a ploch určených k zastavění ploch zastavitelných, stanovena koncepce uspořádání neurbanizovaného území, tj. volné
krajiny.
V neurbanizovaném území jsou vymezeny plochy: smíšené nezastavěného území (SN),
lesní (L), zemědělské (Z), vodní a vodohospodářské (VV) a přírodní (PP). Jde o plochy
stabilizované, které jsou chráněny stanovenými podmínkami využívání pro tyto plochy před
nežádoucími vlivy a snižováním jejich ekologické stability a krajinnotvorného významu.
Územním plánem je také navržena plocha smíšené nezastavěného území navazující na
severní část stabilizované plochy těžby nerostů.
Dále jsou vymezeny plochy přírodní, které jsou určeny pro územní systém ekologické
stability (ÚSES) - podrobněji viz kap. E.14 Územní systém ekologické stability.
Podrobné podmínky využívání výše uvedených ploch jsou uvedeny v oddíle F. Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití A. Textové části Územního plánu
Štramberk.
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E.14 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich
typických (reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto
systému má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých
společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj
stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu
stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou
účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu
typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech,
propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní
a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů
v podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami
typů geobiocénů (STG).
Územní systém ekologické stability má základní prvky:
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje
dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo společenstev původních druhů planě
rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a jejich genových zdrojů.
Biokoridor je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem umožňujícím
migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí poskytovat trvalé existenční
podmínky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb živočišných jedinců, pohyb
rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou rostlinu, ale i o výměnu genetické informace
v rámci populace, o přenos pylu, živočišných zárodků apod.
Interakční prvek rozlohou ani tvarem nedefinovaný vegetační prvek v krajině, většinou menší
rozlohy, který doplňuje základní prvky ÚSES - biocentra a biokoridory - a posiluje jejich
funkci. Jedná se o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, podél železničních
tratí a náspů apod. V územním plánu se jedná o plochy vymezené většinou jako plochy
smíšené nezastavěného území (SN).
Hierarchické členění ÚSES. Podle významu skladebných prvků (biocenter a biokoridorů) se
dělí ÚSES na nadregionální, regionální a lokální. Součástí nižší hierarchické úrovně se přitom
v daném území stávají všechny skladebné prvky hierarchické úrovně vyšší, a to jako jejich
opěrné body a výchozí linie.
Velikosti skladebných součástí ÚSES
Podmínky minimalizace byly zohledněny při zapracování do územního plánu. Větší
výměry biocenter jsou ponechány pro snadnější upřesnění v lesních hospodářských plánech,
lesních hospodářských osnovách.
Parametry navrženého ÚSES - lesní společenstva:
- lokální biokoridor - maximální délka je 2 000 m a minimální šířka 15 m, možnost
přerušení je na 15 m;
- lokální biocentrum - minimální výměra 3 ha tak, aby plocha s pravým lesním prostředím
byla 1 ha (šířka ekotonu je asi 40 m);
- regionální biocentrum – minimální výměra je 30 ha, resp. podle biotopu;
- regionální biokoridor – je složen z jednoduchých regionálních biokoridorů o maximální
délce 700 metrů a minimální šířce 40 metrů a vložených lokálních biocenter;
- nadregionální biokoridor – je tvořen osou¨, která má stejné parametry jako regionální
biokoridor složený, a má po 5 až 8 km vložena ještě regionální biocentra.
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Prvky ÚSES nebo jejich části, které jsou mimo lesní pozemky nebo bez dřevinných
porostů (chybějící a neexistující) jsou vymezeny v minimálních parametrech s přihlédnutím
k aktuálnímu členěné pozemků.
Další upřesnění systému bude provedeno při zapracovávání ÚSES do lesního hospodářského
plánu (LHP). Prvky územního systému ekologické stability by v lesích měly být ve fázi
projektu (vypracování LHP nebo lesní hospodářské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého
rozdělení lesa, popř. parcelami nebo jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést.
V celcích zemědělského hospodaření může být rozsah a přesné vymezení ÚSES upraveno
schválením návrhu komplexních pozemkových úprav.
Celková hustota sítě ÚSES při zapracování do územního plánu nebyla výrazně revidována –
revizi reprezentativnosti lze provést v rámci prací orientovaných na biogeografické členění
území (bioregiony a biochory), nikoliv v rámci územně plánovací dokumentace, která je
omezena administrativními hranicemi obce.
Hospodaření na území vymezeném pro ÚSES
Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být bukové doubravy až dubové bučiny s dubem,
s javory, lípami a habry. V menším rozsahu s příměsí dalších listnatých dřevin – hlavně klenu
a dále třešní, jabloní, atd. Podél potoků nejtypičtějším společenstvem by měly být jasanové
olšiny, případně v úzkých pruzích podél toků topolojilmové jaseniny. Jde o území ovlivněná
hospodařením člověka a proto je přesnější určení klimaxových dřevin v daných podmínkách
složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dřevinnou skladbu specifikovanou
detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podrostů a půdních map.
V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně
podrostní hospodaření nebo výběrné hospodářství. Při nedostatku zmlazených cílových dřevin
tyto uměle vnášet. Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by se mělo
zastoupení cílových dřevin tak, aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 50 %,
tzn., aby porosty tvořící biokoridor byly hodnoceny stupněm ekologické stability 4. Pro
lokální biocentra vymezená na lesní půdě by mělo platit, že u dubobukových a jedlobukových
porostů by měl být dodržován požadavek podrostního hospodaření s předsunutými prvky pro
umělé zalesnění chybějícími dřevinami přirozené druhové skladby, především tedy dubu jako
hlavní dřeviny a dále přimíšeně a vtroušeně buku, habru, mléče, klenu a lípy. Stávající
smrkové porosty obnovovat holosečně, popřípadě rovněž podrostně. U porostů, které nejsou
kvalitní a u nichž není žádoucí další zmlazení uvažovat i o případném snížení obmýtí o 10 let.
Clonnou obnovu využít jen při nižším počátečním zastoupení dubu. Ideálním cílem
hospodaření v porostech tvořících lokální biocentra je les s druhovou a věkovou skladbou
blízkou přirozené.
Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře
meliorační dřeviny - keře a stromy.
Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají
být nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu.
Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových
porostech podél potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat
s obnovou pouze přirozenou, popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem.
Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření,
které by nezhoršilo stávající stav, tzn., že na zaujatých pozemcích vymezených pro ÚSES
nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat
nárosty nebo jednotlivé stromy apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské zásahy, mající ve
svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. zatravnění orné půdy,
výsadba břehových porostů, zalesnění).
60

Pro realizaci chybějících částí a změnu ve stávajících částech ÚSES nebyl dosud jasně
stanoven finanční postup a státní dotace na realizaci ÚSES. I z těchto důvodů je respektována
minimalizace na rozsah biocenter a biokoridorů.
Základem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesních
porostů a lesních pásů, pro zachování lučních stanovišť s bohatou květenou zvlášť chráněných
druhů rostlin je systém doplněn i řetězem lučních biokoridorů a biocenter.
V plochách, které jsou v dosahu proudící vody při povodních a tam, kde hustý porost může
zhoršovat rozliv vody nežádoucím směrem zakládat a udržovat lesní porosty jako velmi řídké
(ve srovnání s hospodářským lesem) a podél břehů toků vegetační doprovod navrhovat jako
mezernaté pruhy, a to zejména v místech, kde se předpokládá větší hromadění vodou
unášeného dřeva.
Zhodnocení podkladů použitých pro zpracování územního systému ekologické
stability:
Územní systém ekologické stability je v Územním plánu Štramberka vymezen v souladu se
Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Koncepce návrhu územního systému ekologické stability krajiny
Nadregionální úroveň je zastoupena nadregionálním biokoridorem v jihovýchodním okraji
území obce (označený v grafické části územního plánu N1 až N4, v ZÚR MSK K144), který
je tvořen částmi N1-LBC, N2-NBK, N3-LBC a N4-NBK a je veden z území Ženklavy přes
Štramberk na území Kopřivnice. Jde o koridor mezofilní bučinný.
Regionální úroveň tvoří regionální biocentrum označené R1 (v ZÚR MSK č. 151), a dále
koridorem RK označeným v ZÚR MSK č. 539, který je tvořen částmi R2 až R8 a vede
k západu na území Rybí.
Lokální úroveň je tvořena trasou z území Závišic přes severní okraj Štramberku a podél
severozápadní hranice na území Rybí, jde o trasu podél drobných toků stanovišti
obohacenými živinami a vodou. Trasa L1 až L5 je napojena od jihu z nadregionálního
biokoridoru (v ÚP Štramberka části N3-NBK-LBC) do regionálního biocentra č. 151 (v ÚP
jako R1).
Všechny prvky územního systému ekologické stability jsou s cílovým společenstvem – les,
pokud nejsou vymezeny na pozemcích vodních toků – vlastní koryta toků nebo pokud
v tabulce není uvedeno jinak.
Vymezení v místech, kde neexistují dřevinné porosty, je provedeno v minimálních nutných
rozlohách a šířkách dle metodiky. Další případné upřesnění prvků může být provedeno
v rámci projektů ÚSES, při zapracování do lesního hospodářského plánu nebo lesní
hospodářské osnovy vymezením podle hranic trvalého rozdělení lesa, popř. parcelách nebo
jinými liniemi, podél nichž lze trvalé rozdělení lesa vést, v závislosti na způsobu hospodaření,
a v rámci komplexní nebo dílčích pozemkových úprav.
Vlivy vymezení na sousední území
Návrh ÚSES v územním plánu respektuje návaznosti podle územních plánů sousedních
obcí – Ženklava, Kopřivnice, Závišice. V územním plánu Rybí není zapracováno regionální
biocentrum dle ZÚR MSK. Stávající napojení na území Rybí je v souladu s ÚP obce Rybí.
Zpracování tabulkové části – číslování prvků je provedeno se zvláštním číslováním pro prvky
nadregionální, regionální a místní (lokální úrovně).
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Označení
prvku

Funkce,
funkčnost,
název

STG

Rozměr

Charakter ekotopu

Nadregionální úroveň
Nadregionální biokoridor K 144, dle ÚTP mezofilní bučinný
N1
LBC vložené,
4B3a
4,6 ha
asi stoletá kmenovina
část. funkční
s převahou smrku
Černý les
N2
NBK, funkční
4B3
630 m
smrkové a smíšené lesní
porosty
N3

LBC vložené,
část. funkční,
Bařiny

4B3

6,8 ha

převážně smrkové lesní
porosty

N4 /
Kopřivnice

NBK, funkční

4B3

(315 m)

smrkové a smíšené lesní
porosty

Regionání úroveň
Regionální biocentrum č. 151 Kotouč-Šipka
R1
RBC,
3B3,
43,3 ha
3BC3

Regionální biokoridor RK 539
R2
RBK
3B3
R3
LBC vložené,
3B3
chybějící
R4
RBK
3B3,
4BC4
R5
LBC vložené,
4B3
funkční,
Tamovská
R6
RBK, funkční
4B3
R7
R8

LBC vložené,
část. funkční
RBK, funkční

300 m
3,3 ha
700 m
9,1 ha

400 m

4B3

4,3 ha

4B3

300 m

Cílové společenstvo,
návrh opatření

v rámci obnovy úprava
druhové skladby
postupné snižování
zastoupení smrku, podpora
buku a dalších listnáčů
postupné snižování
zastoupení smrku, podpora
autochtoních dřevin – buk,
dub
postupné snižování
zastoupení smrku, podpora
autochtoních dřevin

lesní porosty vrchu
Kotouč, smrkové a smíšené
s bohatým bylinným
podrostem.

louky
louky a pruhy dřevin listnaté
louky, břehové porosty
toku – listnaté
listnatá kmenovina - buky,
duby, habry, lípy, část
mladý porost
listnatá kmenovina
a smrkové porosty
převážně smrková
kmenovina
smrkové a listnaté porosty

zalesnění
lesní, rozšíření porostu
rozšíření dřevinných porostů

postupné snížení zastoupení
smrku
změna druhové skladby
omezení smrku ve prospěch
dubu, buku, habru, lípy

Lokální úroveň
Lokální trasa z nadregionálního biokoridoru K144 (N3) do regionálního biocentra č. 151 (R1)
L1 /
LBK, částečně 4B3,
1 550 m
část přes území Ženklavy, založení chybějících částí
Ženklava
chybějící
4BC4
louky, a okraj velkého
koridoru
lesního porostu, břehové
porosty toku
L2
LBC, chybějící 4B3
5,4 ha
louky, lesní porost listnatý, rozšíření stávajícího porostu
okraj těžební jámy
L3 /
LBK, část.
3B3,
800 m
louky, lesní porost listnatý,
Ženklava
chybějící
3BC3,
okraj těžební jámy
3D2
L4
LB, částečně
3B3,
5,6 ha
louky, lesní porost-listnatý, rozšíření stávajícího porostu
chybějící
3BC3,
okraj těžební jámy
3D2
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L5

LBK, část.
chybějící

Lokání trasa po toku Sedlnice
L6
LBK, funkční

L7

LBC, částečně
chybějící,
Rybské paseky

3BD3,
3D2

300 m

okraj těžební jámy,
zlepšování spojitosti
náletové přírodě blízké, ale koridoru dle možností
mladé listnaté porosty

3BC4

1 270 m

3B3
3BC4

4,9 ha

břehové porosty toku –
olše, jasany, vrby a další
dřeviny
břehové porosty toku –
olše, jasany, vrby a další
dřeviny, louky

dolesnění

Lokální trasa od východu – Závišic, po hranici se Závišicemi k západu dále na Rybí
L8 /
LBK, funkční
3BC4
450 m
břehové porosty potoka
Závišice
L7
-viz výše
L9 /
LBK, funkční
3BC4, 1 650 m
břehové porosty potoka
Závišice,
3B3
Rybí
Vysvětlivky k tabulkám:
- poř. č. – pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese, prvky zasahující na území jiné obce mají
uveden jejich název, u biokoridorů, kde není zřejmý jejich začátek a konec jsou uvedena i koncová biocentra
(část trasy je společná pro dva koridory);
- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti
LBC lokální biocentrum, LBK lokální biokoridor, RBC – regionální biocentrum, RBK – regionální
biokoridor, NBK – nadregionální biokoridor;
- STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem je označena
úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - bohaté vápníkem a jejich
kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim (1 - suché až 5 - mokré);
- rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozměr uvedený v závorce platí jen pro
území obce – prvek dále pokračuje na sousední území;
- charakter ekotopu – stručný popis stavu, - cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace,
potřeba úprav pro funkčnost.

Střety a bariéry prvků ÚSES
Střety, které vytvářejí bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů lze
v území ve většině případů charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení lesních
biokoridorů zde nejsou široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště.
Trasy se však nutně kříží s silnicemi pro motorová vozidla a se sítí venkovních
elektrických vedení. V místech křížení je žádoucí, po dohodě se správci sítí, náročněji
udržovat porosty tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti sítí (výškové omezení).
Při křížení s trasami nadzemního elektrického vedení je žádoucí ponechávat nárosty dřevin
do maximální přípustné výšky, křížení s místními komunikacemi nevytváří výraznou bariéru.
Nejvýraznější bariérou v řešeném území je plocha těžby nerostů - aktivního lomu
v průběhu trasy lokálních prvků L2 až L5, která po dobu potřeb těžby bude částečně
nespojitá.

63

E.15 PROSTUPNOST KRAJINY
Úkolem územního plánu je zachovat prostupnost krajiny jak pro obyvatele, tak pro pohyb
zvířat a dalších ekologických toků.
V praxi je prostupnost krajiny nejvýznamněji ovlivněna liniovými stavbami, u kterých
převládá délka nad šířkou a výškou. Jde tedy především o silnice a železnici.
Na prostupnost krajiny stoupá vliv komunikací s ohledem na jejich zvyšující se intenzitu
provozu. Největší vliv mají zpravidla rychlostní komunikace, které jsou pro zvířata často
zcela neprůchodné. Nejmenší vliv mají účelové komunikace.
Územním plánem Štramberka nejsou navrženy žádné nové liniové stavby, které by mohly
vytvářet bariéry v území a mít tak vliv na prostupnost krajiny. Stávající síť účelových
komunikací je v nezastavěném území respektována v plném rozsahu. Stávající naučné stezky
(Lašská naučná stezka Štramberkem, Lašská naučná stezka Kopřivnicí a Novojičínská
kopretina) a síť značených turistických tras (modrá - vedená ze Štramberka přes Kopřivnici,
Lubinu a dále na Hukvaldy, červená - vedená z lesů nad Libotínem kolem koupaliště směrem
pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu nádraží ve směru na
Lichnov a žlutá - vedená mezi Štramberkem a Příborem) je navrženo v území zachovat.
Územní plán Štramberka připouští realizaci cyklostezek, stezek pro chodce, hipostezek
a nezbytných účelových komunikací v krajině v souladu s podmínkami stanovenými pro
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využívání kdekoliv v území dle potřeby, aniž jsou
plochy pro tato zařízení vymezeny v grafické části. Dále se připouští vybudování společných
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav, tj. polních cest, vodohospodářských
a protierozních zařízení a územního systému ekologické stability vzhledem k tomu, že tyto
stavby nemají významný vliv na prostupnost krajiny.
Navržený územní systém ekologické stability zabezpečuje v případě celkové realizace
vysoký stupeň krajinného propojení s příznivými typy stanovišť pro pohyb organizmů.
Eliminuje tak do jisté míry negativní vlivy z lidské činnosti v krajině. Zároveň jeho realizace
v dosud nefunkčních částech zlepší ekologickou stabilitu území s ohledem na předpokládaný
rozvoj zástavby na plochách zastavitelných.
Kromě územního systému ekologické stability se územním plánem připouští výsadba alejí
a pásů zeleně kolem komunikací a vodních toků, vytváření remízků apod. v krajině, aniž jsou
vymezeny plochy pro uvedenou zeleň v územním plánu.
Prostupnost krajiny je nutno zachovávat také kolem vodních toků, a to jak z nutnosti jejich
údržby, tak z důvodu migrace organizmů, a to do 6 m od břehové hrany. Vhodné je také
v neurbanizovaném území podél stálých i občasných vodních toků zachovávat zemědělsky
neobhospodařované (neorané a neosazené zemědělskými plodinami) a neoplocené pásy
v šířce cca 10 až 20 m.
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E.16 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Ve správním území města Štramberka nejsou územním plánem navržena protierozní
opatření pomocí technického řešení. Erozi větrem je možno snížit výsadbou alejí a zelených
pásů podél komunikací, vodních toků apod. vzhledem k tomu, že vzrostlá zeleň dokáže plnit
funkci větrolamu a měnit směr větru. Územním plánem nejsou předjímány plochy, na kterých
bude tato výsadba provedena a připouští se její realizace dle potřeby.
Dále je nezbytné dodržovat správné postupy při obhospodařování zemědělských pozemků,
aby se minimalizovalo splachování půdy při přívalových a dlouhotrvajících deštích. Způsob
obhospodařování zemědělských pozemků však nelze ovlivnit územním plánem.
V případě realizace územního systému ekologické stability na dosud nefunkčních plochách
dojde také ke zlepšení retenčních schopností krajiny.
U protierozních opatření ve vazbě na odtok srážkových vod lze obecně konstatovat, že
efektivní návrh systémů protierozní ochrany musí spočívat v zachycení povrchově odtékající
vody na chráněném pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do
půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody. Z hlediska finančního je nutné při návrhu
protierozních opatření postupovat od finančně i realizačně nejjednodušších organizačních
a agrotechnických opatření k opatřením technického charakteru.
Srážková činnost, povrchový odtok a absence protierozních opatření přispívají ke
zvýšenému zanášení koryt vodních toků, postupné zmenšování průtočného profilu a tím
ohrožení zástavby v blízkosti vodního toku. Odnos zemědělsky obhospodařované půdy, často
chemicky ošetřené, má negativní vliv na kvalitu vod ve vodních tocích.

E.17 OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Ochrana před povodněmi pomocí technických opatření není Územním plánem Štramberka
navržena. Stanovené záplavové území vodního toku Sedlnice a jeho aktivní zóna nijak
významně neomezují rozvoj města.

E.18 PODMÍNKY PRO REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY
Rekreační využívání krajiny je závislé na typu krajiny a její prostupnosti. Důležitou roli má
členitost terénu, rozsah lesní zeleně a ostatní trvalé vegetace, jako jsou např. zahrady, trávní
porosty, břehová zeleň, soliterní stromy apod., dále vodní plochy, drobná architektura
v krajině, např. kapličky, vyhlídky, rozhledny, a jiné místní zajímavosti a památky.
Řešeným územím jsou vedeny tři značené turistické trasy – modrá, vedená ze Štramberka
přes Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená, vedená z lesů nad Libotínem, kolem
koupaliště směrem pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k železničnímu
nádraží ve směru na Lichnov a žlutá, vedená mezi Štramberkem a Příborem. Tyto značené
turistické trasy doplňují turistické trasy místní, vedené po místních komunikacích mezi
železniční stanicí a náměstím ve Štramberku a v prostoru jeskyně Šipka. Součástí pěších tras
jsou v území rovněž tři naučné stezky – Lašská naučná stezka Štramberkem, Lašská naučná
stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina. Systém uvedených tras je v rámci územního
plánu zachován, nové turistické trasy a naučné stezky nejsou navrhovány.
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Pro cyklistický provoz jsou v řešeném území využívány všechny komunikace. Pro
cykloturistiku je vyznačena mezinárodní cyklotrasa Greenway Krakow – Morava – Vídeň,
jejíž součástí cyklotrasa III. třídy č. 502 (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov), která je
součástí dálkové trasy Jihlava – Český Těšín (úseku s označením C1 – Hrady a historická
města), a která je řešeným územím vedena po silnici III/4821 a po místních a účelových
komunikacích. Územním plánem je v řešeném území dále vymezeno několik dalších
cyklotras, které jsou vedeny po stávající komunikační síti. Jednotlivé úseky jsou patrné
v grafické části územního plánu.
Na plochách zemědělských (Z), smíšených nezastavěného území a na plochách lesních (L)
se připouští stavby turistických stezek, hipostezek, cyklostezek a stavby přístřešků pro turisty
aniž jsou vymezeny v územním plánu.
Podmínky pro využívání ploch vymezených v krajině jsou stanoveny v textové části A,
oddíle F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

E.19 VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Územním plánem Štramberka je vymezena plocha těžby nerostů (vápence) včetně
výrobních areálů vázaných především na zpracování těženého vápence. Podrobněji viz
kapitola E.1.2

E.20 NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití pro které jsou
stanoveny podmínky jejich využívání, které jsou uvedeny v oddíle F. textové části
A. Územního plánu Štramberka.
Stanovení podmínek je rozděleno na:
• obecné podmínky platné pro celé správní území obce bez ohledu na rozdílný způsob
využití ploch
• podrobné podmínky platné pro plochy s rozdílným způsobem využití, a to plochy
stabilizované a plochy navržené ke změně využití území (zastavitelné plochy) jsou
uvedeny v tabulkách s rozlišením na využití hlavní, přípustné a nepřípustné
s uvedením staveb, zařízení nebo činností:
- využití hlavní stanovuje stávající nebo požadovaný převažující způsob využívání
plochy
- využití přípustné stanovuje jaký doplňkový způsob využití plochy se připouští aniž
by byl narušen nebo znemožněn hlavní způsob využití plochy
- využití nepřípustné stanovuje nepřípustné využívání ploch s ohledem na hlavní
a přípustné využívání plochy (tj. stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním
a přípustným využíváním plochy)
Pro plochy v zastavěném území a zastavitelné plochy jsou, dle potřeby, stanoveny
podmínky prostorového uspořádání. Jedná se o procento zastavitelnosti pozemku, tj. poměr
zastavěných a zpevněných ploch vůči plochám nezastavěným a nezpevněným, které mohou
být využívány jako plochy zeleně, nebo plochy produkční (zahrady rodinných domů)
a umožňují vsakování dešťových vod.
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Dále je pro plochy vymezené v zastavěném území a zastavitelné plochy stanovena dle
potřeby výšková hladina staveb z důvody ochrany krajinného rázu.
V řešeném území jsou vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využitím (dle
§ 3 odst. 4 vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb.), na základě převažujícího
využívání území stabilizovaného a požadovaných změn využívání území. Některé z těchto
ploch byly, s ohledem na specifické podmínky, charakter území a potřebu upřesnění
podmínek využívání ploch, podrobněji členěny:
Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené obytné – městské centrum (SMC)
Plochy smíšené obytné městské (SM)
Plochy smíšené obytné venkovské (SV)
Plochy bydlení hromadného (BH)
Plochy bydlení individuálního
Plochy bydlení individuálního – městské a příměstské (BI)
Plochy občanského vybavení
Plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)
Plochy občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení (OS)
Plochy občanského vybavení – hřbitovů (OH)
Plochy rekreace
Plochy rekreace rodinné (RR)
Plochy smíšené výrobní
Plochy smíšené výrobní a skladování (VS)
Plochy výroby a skladování
Plochy výroby a skladování – fotovoltaických elektráren (VS-E)
Plochy zemědělské
Plochy zemědělské – sadů a školek (ZS)
Plochy zemědělské – zahrady (ZZ)
Plochy zemědělské (Z)
Plochy prostranství veřejných
Plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné (ZV)
Plochy prostranství veřejných (PV)
Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy těžby nerostů (TN)
Plochy smíšené nezastavěného území (SN)
Plochy lesní (L)
Plochy vodní a vodohospodářské (VV)
Plochy přírodní
Plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES)
Plochy přírodní (PP)
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS)
Plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ)
Vzhledem k potřebě vymezit plochy zeleně ochranné (ZO) byly stanoveny podmínky také
pro plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až § 19 vyhlášky 501/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
Plochy zeleně ochranné (ZO) plní funkci estetickou a izolační mezi plochami s funkcemi,
které by mohly negativně ovlivňovat životní prostředí ploch ve kterých je přípustná obytná
zástavba nebo občanská vybavenost.

67

E.21 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ
OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ
LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT
V textové části Územního plánu Štramberka, kapitole G. jsou vyjmenovány veřejně
prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám, potřebná pro realizaci těchto opatření, omezit nebo odejmout podle § 170 zákona
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
Podmínky pro vyvlastnění, principy náhrady a vyvlastňovací řízení upravuje samostatně
zákon o vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě).
Grafické zobrazení těchto opatření je provedeno ve výkrese A.6 Výkres veřejně
prospěšných staveb, opatření a asanací.
Veřejně prospěšné stavby nejsou Územním plánem Štramberka navrženy.
Územní systém ekologické stability je navržen jako veřejně prospěšné opatření z důvodu
nutnosti posílení ekologické stability území a vazeb ÚSES na sousedící obce v souladu se
ZÚR MSK, a to prvků nadregionálních, regionálních a stabilizace lokálních biocenter. Celý
průběh ÚSES, s výjimkou lokálních biokoridorů, je stanoven jako veřejně prospěšné opatření
z důvodu omezení práv k pozemkům, především ke způsobu hospodaření na těchto
pozemcích.
Územním plánem Štramberka nejsou vymezeny plochy k zajišťování obrany státu nebo
plochy pro asanaci.

E.22 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEKUPNÍ
PRÁVO
Pro případ potřeby rozšíření akumulace pitné vody ve městě je Územním plánem
Štramberka respektován návrh vodojemu Libotín pro dolní tlakové pásmo o akumulaci
2 x 50 m3 (374,00 – 370,00 m n. m.) na parc. č. 1088. Návrh byl převzat z Územního plánu
města Štramberk. Pro plochu, na které by případně byl realizován uvedený vodojem, může být
uplatněno předkupní právo ve prospěch Města Štramberk.

E.23 VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ
Územní rezervou jsou plochy, které naznačují předpokládaný budoucí rozvoj výstavby.
Z tohoto důvodu není možné v plochách územní rezervy připustit realizaci staveb a zařízení,
které by významně ztížily nebo znemožnily předpokládané využití ploch územních rezerv –
v případě Štramberka výstavby bytů.
Vzhledem k dostatku zastavitelných ploch pro výstavbu bytů (převis nabídky ploch je
cca 5 ha), byly rozsáhlejší plochy, pro které je nutno vybudovat technickou a případně
dopravní infrastrukturu, vymezeny jako územní rezervy.
Územním plánem Štramberka jsou vymezeny tři plochy územních rezerv, které jsou
označeny R1 až R3. Územní rezerva plochy smíšené obytné venkovské (R1) je vymezena
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v jihozápadní části území v návaznosti na zastavitelné plochy s touto funkcí. Územní rezerva
plochy smíšené obytné městské (R3) je vymezena severozápadně od centra města
v návaznosti na zastavitelnou plochu s touto funkcí.
Územním plánem je navržena také plocha územní rezervy plochy bydlení individuálního –
městského a příměstského (R2) v návaznosti na severozápadní část zastavěného území.

E.24 VYMEZENÍ PLOCH VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH
VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ
V textové části Územního plánu Štramberka, v kapitole J., je uvedena zastavitelná plocha,
pro kterou je nutno před zahájením výstavby zpracovat územní studii, která prověří
navrhovanou změnu v území. Jde o zastavitelnou plochu Z39 s hlavní funkcí obytnou, plochu
bydlení individuálního o celkové výměře 8,41 ha.
Územní studie je územně plánovacím podkladem, který má za úkol v uvedené ploše
prověřit především možnost dopravní obsluhy jednotlivých pozemků v těchto plochách,
napojení a realizaci technické infrastruktury pro zásobování pozemků energiemi, pitnou
vodou, odkanalizování, vymezení veřejných prostranství apod., vzhledem k tomu, že se jedná
o plochy rozsáhlejší, zpravidla s více vlastníky. Obsah, rozsah, cíle a účel územní studie
stanoví pořizovatel v zadání. Územní studie bude uložena u pořizovatele Územního plánu
Trojanovice a na stavebním úřadu.
Vzhledem k rozsahu této plochy by měla být, na základě ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., ve znění vyhl. 269/2009 Sb., pro každé dva hektary zastavitelné plochy
individuálního bydlení vymezena s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného
prostranství o výměře min. 1000 m2, přičemž se do této výměry nezapočítávají pozemní
komunikace.
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F)

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Souvisle zastavěné území vytváří především v historickém centru a navazující zástavbě
kompaktní celek, téměř bez jakýchkoliv proluk nebo větších pozemků vhodných k nové
výstavbě. V části plochy smíšené obytné – městského centra (SMC), která leží na území
Městské památkové rezervace Štramberk, lze stavět jen v historicky doložitelné poloze
a objemu. Chráněna je historická parcelace a uspořádání objektů na pozemku, tzn., že
výstavba je možná jen v historicky doložitelných polohách.
Proluky nebo plochy vhodné ke zvýšení hustoty zástavby nejsou ani v jižní části správního
území města, kde se částečně rozvinula i hromadná bytová výstavba.
V západní části území jsou stabilizované plochy rozptýlené zástavby s většími pozemky.
S rozsáhlejší novou výstavbou na těchto plochách také nelze počítat, vzhledem k tomu, že si
obyvatelé přejí zachovat větší pozemky, které jsou zde tradiční.
Podle bilancí očekávaného vývoje počtu obyvatel a bydlení uvedených v kapitole E.1.3
lze ve střednědobém výhledu předpokládat realizaci cca 95 bytů na zastavitelných plochách,
což odpovídá průměrné výstavbě 7 bytů za rok. Dále je vhodné vymezit zastavitelné plochy
s převisem nabídky s ohledem na zachování funkce trhu s pozemky. Rozsah a kapacita nově
navržených ploch v územním plánu by však měla být o 50 % až 100 % vyšší než je
přepokládaný rozsah nové výstavby. Převis nabídky ploch s hlavní funkcí bydlení je cca 5 ha,
což umožňuje výstavbu cca 25 rodinných domů nad požadovaný odhad 95 bytů na
zastavitelných plochách. V případě realizace bytových domů může být převis nabídky bytů až
trojnásobný.
Vymezení zastavitelných ploch s hlavní funkcí bydlení tedy bylo nezbytné. S vymezením
ploch pro bydlení souvisí vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení v rámci
kterých lze realizovat výstavbu staveb a zařízení občanského vybavení především pro
každodenní potřebu obyvatel a ploch zemědělských – zahrad pro umožnění pěstování
zemědělských plodin pro vlastní potřebu především obyvatel bydlících v bytových domech.
S vymezením ploch pro výstavbu bytů souvisí také rozvoj ploch pro podnikatelské aktivity
z oblasti výroby a skladování, řemeslné výroby apod., které nelze realizovat s ohledem na
pohodu bydlení, ochranu životního prostředí, urbanistickou koncepci, strukturu zástavby
apod. mezi obytnou zástavbou.
S vymezením výše uvedených ploch souvisí vymezení ploch pro technickou a dopravní
infrastrukturu.
Tab.: Přehled vymezených zastavitelných ploch
SV
BI
SM
SMC
ZZ
OV
OS
VS
TI
DS
PV

Plochy zastavitelné:
smíšené obytné venkovské
bydlení individuálního – městské a příměstské
smíšené obytné městské
smíšené obytné – městské centrum
zemědělské - zahrady
občanského vybavení – veřejné infrastruktury
občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení
smíšené výrobní a skladování
technické infrastruktury
dopravní infrastruktury
prostranství veřejných
celkem
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ha
7,38
22,51
4,71
0,53
10,40
0,14
2,50
0,79
0,11
1,97
0,53
51,57

G)

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

Vyhodnocení je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, vyhlášky MŽP č. 13/1994
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a půdy MŽP ČR (č. j. OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF a zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Použité podklady:
- údaje o bonitních půdně ekologických jednotkách a podklady o odvodněných pozemcích
z podkladů ÚAP ORP Štramberk
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cuzk.cz
- únor 2013.

G.1 KVALITA ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Zemědělské pozemky navrhované k záboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemědělských
pozemků s určením BPEJ. Pro lepší posouzení kvality byly jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd
ochrany zemědělské půdy I. až V. První číslo pětimístného kódu označuje klimatický region.
Řešené území náleží do dvou klimatických regionů - 6 - MT3 - mírně teplý (až teplý)
a 7 – MT4 – mírně teplý, vlhký.
HPJ v řešeném území podle vyhlášky č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
a postup pro jejich vedení a aktualizaci:
12 - Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě
oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou,
až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením.
15 - Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách
s eolickou příměsí, středně těžké až těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé pouze
s krátkodobým převlhčením.
20 - Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické
i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně
skeletovité, často i slabě oglejené.
22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na
mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud
příznivějším.
24 - Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných
svahovin karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až
středně skeletovité, se střední vododržností.

71

37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné,
závislé na srážkách.
40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.
41 - Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně středně těžké až velmi těžké s poněkud
příznivějšími vláhovými poměry.
44 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách (prachovicích), středně
těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se sklonem k dočasnému zamokření.
46 - Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na svahových (polygenetických)
hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření.
47 - Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových
(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření.
48 - Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené
a pseudogleje modální na opukách, břidlicích, permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí
až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně
jarnímu zamokření.
49 - Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické
a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu
a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně skeletovité,
s vyšším sklonem k dočasnému zamokření.
58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po
odvodnění příznivé.
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G.2 ZÁBOR PŮDY DLE NÁVRHU ÚP
Celkový předpokládaný zábor půdy je 58,54 ha, z toho je 49,20 ha zemědělských
pozemků.
Zábor půdy podle funkčního členění ploch
funkční členění

zábor půdy
celkem
(ha)

Plochy zastavitelné:
SV
- plochy smíšené obytné venkovské
BI
- pl. bydl. individuálního – měst. a příměstské
SM
- plochy smíšené obytné městské
SMC - pl. smíšené obytné – městské centrum
ZZ
- plochy zemědělské - zahrady
OV
- pl. obč. vybavení – veřejné infrastruktury
OS
- pl. obč. vybavení – sport. a rekr. zařízení
VS
- plochy smíšené výrobní a skladování
TI
- plochy technické infrastruktury
DS
- plochy dopravní infrastruktury
PV
- plochy prostranství veřejných
celkem
Plochy přestavby:
SM
- plochy smíšené obytné městské
BI
- pl. bydl. individuálního – měst. a příměstské
celkem
Plochy ostatní
ZV
- pl. prostranství veřejných – zeleně veřejné
ZO
- plochy zeleně ochranné
celkem
návrh celkem

z toho
zemědělských
pozemků
(ha)

7,38
22,51
4,71
0,53
10,40
0,14
2,50
0,79
0,11
1,97
0,53
51,57

7,34
21,73
4,71
0,53
8,31
1,56
0,09
0,11
0,19
0,49
45,06

1,39
0,56
1,95

0,06
0,06

4,31
0,71
5,02
58,54

3,53
0,55
4,08
49,20

Meliorace – Celkem se předpokládá zábor 0,87 ha odvodněných zemědělských pozemků.
Plochy jsou uvedeny v tabulce č. 2.

G.3 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM
EKOLOGICKÉ STABILITY
Pro potřeby územního systému ekologické stability se předpokládá zábor 16,66 ha
zemědělských pozemků. Část ploch potřebných pro ÚSES je navržena na lesních pozemcích.
V grafické části územního plánu je zakreslen celý průběh ÚSES, včetně jeho funkčních
částí. Do záboru půdy pro ÚSES jsou započteny jen plochy zemědělských pozemků určených
k výsadbě stromů a keřů (zalesnění). Část z těchto ploch je vedena v katastru nemovitostí jako
zemědělské pozemky, ve skutečnosti jsou to plochy již zarostlé náletovou vzrostlou zelení.
Do záboru nejsou zahrnuty ostatní plochy.
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G.4 POSOUZENÍ A ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Zemědělské pozemky navržené k záboru jsou z větší části v v průměrné až nejhorší kvalitě,
ve třídě ochrany III až V. Plochy nejlepší kvality v I. a II. třídě ochrany se vyskytují v menším
rozsahu (celkem 5,22 ha, tj. 11 % z celkového záboru zemědělských pozemků).
Plochy navržené k záboru navazují na zastavěné území a jsou jeho doplněním. Větším
zásahem do organizace zemědělského půdního fondu je plocha smíšená obytná Z14 – SM –
4,71 ha orné půdy a Z13 – BI – 2,14 ha zemědělských pozemků. Větší plochy na orné půdě
mimo hranice zastavěného území jsou navrženy protože územní rozvoj města je možný jen
severozápadním směrem.

G.5 DOPAD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA
Trvalý zábor ani omezení obhospodařování pozemků určených k plnění funkcí lesa se
v návrhu územního plánu nepředpokládá.
Výstavba v navržených lokalitách je takového charakteru, že nebude mít vliv na okolní
lesní porosty.
V případě nové výstavby je nutno dodržovat vzdálenost do 50 m od okraje lesa – dle
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Rozhodnutí o umístění stavby do této vzdálenosti lze vydat jen se souhlasem příslušného
orgánu státní správy. Požadavek na 50 m vzdálenost od okraje lesa nesplňují lokality Z1 –
ZZ, Z4 – SV, Z23 – ZZ, Z24 – ZZ, Z25 – ZZ, Z26 – TI, Z30 – ZZ, Z31 – SV, Z32 – SV, Z37
– SV, Z38 – SV, Z41 – ZZ, Z43 – OV, Z46 – ZZ, Z47 – ZZ, Z48 – ZZ, Z49 – BI, Z50 – ZZ,
Z51 – BI, Z55 – OS, Z56 – OS, Z57 – ZZ, Z58 – ZZ, Z69 – SV, Z70 – ZZ, Z79 – DS.
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Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch
Tabulka č. 1
označení plochy /
funkce

celková
výměra
půdy
(ha)
Plochy zastavitelné:
Z5
BI
0,43
Z6
BI
1,02
Z7
BI
0,70
0,27
Z8
BI
Z10
BI
0,42
Z11
BI
0,48
Z12
BI
1,97
Z13
BI
2,14
Z15
BI
4,70
0,57
Z16
BI
Z17
BI
0,93
Z18
BI
0,89
Z19
BI
1,07
2,54
Z20
BI
Z21
BI
0,62
Z45
BI
0,21
0,16
Z49
BI
Z51
BI
0,38
0,41
Z52
BI
Z56
BI
1,28
0,55
Z61
BI
Z62
BI
0,27
Z73
BI
0,33
0,17
Z80
BI
BI Σ
22,51
Z4
SV
0,17
Z27
SV
0,18
Z28
SV
0,18
Z29
SV
0,28
0,18
Z31
SV
0,19
Z32
SV
Z36
SV
0,20
Z37
SV
0,44
Z38
SV
0,65
Z39
SV
1,36
Z40
SV
0,95
Z63
SV
0,45
Z69
SV
0,70
Z71
SV
0,77
Z74
SV
0,16
Z81
SV
0,26
Z82
SV
0,26
SV Σ
7,38
Z14
SM Σ
4,71
Z42 SMC Σ
0,53
Z1
0,14
ZZ
Z2
2,16
ZZ

z toho pozemky
nezemědělské
(ha)

lesní
(ha)

zemědělské
(ha)

0,03
0,42
0,03
0,01
0,03
0,02
0,24
0,78
0,02
0,01
0,01
0,04
0,14
-

-

0,40
1,02
0,70
0,27
0,48
1,97
2,14
4,70
0,57
0,93
0,86
1,06
2,51
0,62
0,21
0,16
0,36
0,17
1,28
0,55
0,27
0,33
0,17
21,73
0,17
0,18
0,18
0,28
0,18
0,17
0,20
0,44
0,65
1,36
0,95
0,45
0,70
0,76
0,16
0,26
0,25
7,34
4,71
0,53
2,16
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z celkového odnětí
zemědělských pozemků
orná
zahrady
TTP
(ha)
(ha)
(ha)
0,12
1,02
0,08
0,27
0,63
2,06
2,21
0,12
0,72
0,25
0,22
0,14
0,27
0,55
0,27
0,17
9,10
0,17
0,18
0,18
0,28
0,32
0,40
0,24
0,16
1,93
4,71
0,21
2,16

0,21
0,18
0,15
1,34
1,33
0,21
0,46
0,84
1,24
0,62
0,21
0,22
0,20
7,21
0,18
0,17
0,53
0,56
0,45
0,70
0,76
0,25
3,60
0,32
-

0,07
0,44
0,33
0,08
1,16
0,45
0,15
1,27
0,16
0,17
0,81
0,33
0,33
5,42
0,20
0,12
0,65
0,43
0,15
0,26
1,81
-

označení plochy /
funkce

Z23
Z24
Z25
Z30
Z33
Z34
Z35
Z41
Z46
Z47
Z48
Z50
Z57
Z58
Z64
Z67
Z68
Z70
Z72
Z76

ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ Σ

Z55
Z65
Z75
Z43
Z9
Z26
Z66
Z77
Z78
Z79
Z83
Z84
Z85
Celkem Z

OS
OS
OS
OS Σ
OV Σ
VS Σ
TI Σ

DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS Σ
PVΣ

Plochy přestavby:
P1
SM Σ
P3
BI Σ
Celkem P

celková
výměra
půdy
(ha)
1,09
0,10
0,59
0,05
1,22
0,37
0,47
0,30
0,08
0,08
0,12
0,41
0,05
0,64
0,18
0,25
0,60
0,34
0,83
0,33
10,40
1,58
0,23
0,69
2,50
0,14
0,79
0,11
0,18
0,10
0,55
0,16
0,47
0,51
1,97
0,53
51,57

z toho pozemky
nezemědělské
(ha)
0,70
0,59
0,05
0,15
0,28
0,18
2,09
0,02
0,23
0,69
0,94
0,14
0,70
0,18
0,10
0,55
0,44
0,51
1,78
0,04
6,51

lesní
(ha)
-

zemědělské
(ha)
0,39
0,10
1,07
0,37
0,19
0,30
0,08
0,08
0,12
0,41
0,05
0,64
0,25
0,60
0,34
0,83
0,33
8,31
1,56
1,56
0,09
0,11
0,16
0,03
0,19
0,49
45,06

1,39
0,56
1,95

1,39
0,50
1,89

-

0,06
0,06
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z celkového odnětí
zemědělských pozemků
orná
zahrady
TTP
(ha)
(ha)
(ha)
0,39
0,10
0,88
0,19
0,37
0,19
0,30
0,08
0,08
0,12
0,41
0,05
0,64
0,25
0,60
0,34
0,83
0,33
3,98
1,17
3,16
0,12
0,56
0,88
0,12
0,56
0,88
0,09
0,11
0,16
0,03
0,19
0,47
0,02
20,52
12,86
11,68

-

0,06
0,06

-

označení plochy /
funkce

Plochy ostatní:
ZV3
ZV4
ZV5
ZV6
ZV7
ZV8
ZV9
ZV10
ZV11
ZV12
ZV13
ZV14
ZV Σ
ZO1
ZO2
ZO3
ZO4
ZO Σ
Pl. ost. celkem
Celkem návrh

celková
výměra
půdy
(ha)

z toho pozemky
nezemědělské
(ha)

lesní
(ha)

zemědělské
(ha)

0,16
0,10
0,08
0,05
1,47
0,15
0,29
0,06
1,74
0,17
0,08
0,04
4,31
0,31
0,20
0,04
0,16
0,71
5,02
58,54

0,16
0,10
0,08
0,29
0,15
0,78
0,16
0,16
0,94
9,34

-

0,08
0,05
1,39
0,15
0,06
1,59
0,17
0,08
0,04
3,53
0,31
0,20
0,04
0,55
4,08
49,20

z celkového odnětí
zemědělských pozemků
orná
zahrady
TTP
(ha)
(ha)
(ha)
0,54
0,15
0,14
0,13
0,96
0,31
0,31
1,27
21,79

12,92

0,08
0,05
0,85
0,06
1,45
0,04
0,08
0,04
2,57
0,20
0,04
0,24
2,81
14,49

Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF
tabulka č. 2
katastrální území

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)

druh
pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

III
II
II
III
III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV

0,03
0,09
0,06
0,15
0,07
0,40
-

Zastavitelné plochy:
Štramberk
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝

Σ
Σ

Σ
Σ

Σ
Σ
Σ

Z2
˝
Z2
Z4
Z5
˝
˝
˝
˝
Z5
Z6
Z7
˝
˝
Z7
Z8
Z9
Z11

ZZ
˝
ZZ
SV
BI
˝
˝
˝
˝
BI
BI
BI
˝
˝
BI
BI
VS
BI

1,95
0,21
2,16
0,17
0,03
0,09
0,06
0,15
0,07
0,40
1,02
0,08
0,18
0,44
0,70
0,27
0,09
0,03

2
2
2
2
2
5
5
7
2
2
5
7
7
7
5
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6.44.00
6.58.00
7.58.00
6.44.00
6.44.10
6.44.00
6.44.10
6.44.00
6.44.00
6.49.11
6.49.11
6.49.11
6.49.11
6.49.11
6.49.11

katastrální území

˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)
˝
˝
0,12
˝
˝
0,27
˝
˝
0,06
Z11
BI
0,48
Z12
BI
0,63
˝
˝
1,30
˝
˝
0,04
Z12
BI
1,80
Z13
BI
1,80
˝
˝
0,26
˝
˝
0,08
Z13
BI
2,14
Z14
SM
0,59
˝
˝
3,61
˝
˝
0,51
Z14
SM
4,71
Z15
BI
0,51
˝
˝
0,84
˝
˝
0,86
˝
˝
0,25
˝
˝
1,08
˝
˝
0,28
˝
˝
0,04
˝
˝
0,84
Z15
BI
4,70
Z16
BI
0,12
˝
˝
0,42
˝
˝
0,03
Z16
BI
0,57
Z17
BI
0,72
˝
˝
0,21
Z17
BI
0,93
Z18
BI
0,25
˝
˝
0,46
˝
˝
0,15
Z18
BI
0,86
Z19
BI
0,05
˝
˝
0,17
˝
˝
0,76
˝
˝
0,08
Z19
BI
1,06
Z20
BI
0,10
˝
˝
1,04
˝
˝
0,10
˝
˝
1,27
Z20
BI
2,51
Z21
BI
0,12
˝
˝
0,50
Z21
BI
0,62
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druh
pozemku

5
7
7
2
5
5
2
2
7
2
2
2
2
2
2
5
5
7
7
7
2
7
7
2
5
2
5
7
2
2
5
5
5
5
5
7
5
5
-

kód
BPEJ

6.49.41
6.49.41
6.49.41
6.49.11
6.49.11
6.49.41
7.12.00
7.12.13
7.12.00
7.12.00
7.12.13
7.15.43
7.12.00
7.22.13
7.12.13
7.22.13
7.12.13
7.22.13
7.15.43
7.12.13
7.22.13
7.22.13
7.12.13
7.22.13
7.22.13
7.22.13
7.22.13
7.22.13
7.22.13
7.48.14
7.22.13
7.48.14
7.22.13
7.48.14
7.41.68
7.48.14
7.22.13
7.41.68
-

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

V
V
V
IV
IV
V
I
IV
I
I
IV
IV
I
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
V
IV
V
V
V
IV
V
-

-

katastrální území

˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝
˝

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Σ

Σ

Σ
Σ

Σ

Σ

Σ

Σ
Σ

Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ

Σ
Σ

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)
Z23
ZZ
0,39
Z24
ZZ
0,10
Z26
TI
0,11
Z27
SV
0,18
Z28
SV
0,18
Z29
SV
0,28
Z31
SV
0,18
Z32
SV
0,17
Z33
ZZ
0,28
˝
˝
0,60
˝
˝
0,19
Z33
ZZ
1,07
Z34
ZZ
0,07
˝
˝
0,30
Z34
ZZ
0,37
Z35
ZZ
0,02
˝
˝
0,17
Z35
ZZ
0,19
Z36
SV
0,20
Z37
SV
0,22
˝
˝
0,10
˝
˝
0,12
Z37
SV
0,44
Z38
SV
0,44
˝
˝
0,21
Z38
SV
0,65
Z39
SV
0,40
˝
˝
0,04
˝
˝
0,49
˝
˝
0,43
Z39
SV
1,36
Z40
SV
0,24
˝
˝
0,56
˝
˝
0,15
Z40
SV
0,95
Z41
ZZ
0,30
Z42
SMC
0,21
˝
˝
0,32
Z42
SMC
0,53
Z45
BI
0,21
Z46
ZZ
0,08
Z47
ZZ
0,08
Z48
ZZ
0,12
Z49
BI
0,16
Z50
ZZ
0,41
Z51
BI
0,14
˝
˝
0,22
Z51
BI
0,36
Z52
BI
0,17

79

druh
pozemku

7
7
7
2
2
2
5
5
2
2
7
2
2
2
2
7
5
5
7
7
7
2
5
5
7
2
5
7
7
2
5
5
7
7
7
7
7
2
5
7

kód
BPEJ

7.58.00
7.58.00
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.48.14
7.48.14
7.22.43
7.48.14
7.22.43
7.22.43
7.48.14
7.22.43
7.48.14
7.49.11
7.48.44
7.49.11
7.48.44
7.48.14
7.48.44
6.49.41
6.49.11
6.49.41
6.49.41
6.49.41
6.49.41
6.49.41
6.41.78
6.41.68
6.41.68
7.49.11
7.40.68
7.40.68
7.40.68
7.40.68
7.46.13
7.46.13
7.46.13
7.46.13

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

II
II
IV
IV
IV
IV
V
V
IV
V
IV
V
V
V
V
IV
V
IV
V
V
V
V
IV
V
V
V
V
V
V
V
V
IV
V
V
V
V
IV
IV
IV
IV

-

katastrální území

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)
˝
Z55
OS
0,12
˝
˝
˝
0,88
˝
Σ Z55
OS
1,56
˝
Z56
BI
0,27
˝
˝
˝
0,20
˝
˝
˝
0,81
˝
Σ Z56
BI
1,28
˝
Σ Z57
ZZ
0,05
˝
Σ Z58
ZZ
0,64
˝
Σ Z61
BI
0,44
˝
Σ Z62
BI
0,27
˝
Σ Z63
SV
0,45
˝
Z67
ZZ
0,20
˝
˝
˝
0,02
˝
˝
˝
0,03
˝
Σ Z67
ZZ
0,25
˝
Σ Z68
ZZ
0,60
˝
Σ Z69
SV
0,70
˝
Σ Z70
ZZ
0,34
˝
Σ Z71
SV
0,76
˝
Z72
ZZ
0,09
˝
˝
˝
0,74
˝
Σ Z72
ZZ
0,83
˝
Z73
BI
0,03
˝
˝
˝
0,30
˝
Σ Z73
BI
0,33
˝
Σ Z74
SV
0,16
˝
Z76
ZZ
0,30
˝
˝
˝
0,03
˝
Σ Z76
ZZ
0,33
˝
Σ Z79
DS
0,16
˝
Σ Z80
BI
0,17
˝
Z81
SV
0,20
˝
˝
˝
0,06
˝
Σ Z81
SV
0,26
˝
Σ Z82
SV
0,25
˝
Σ Z83
DS
0,03
˝
Z84
PV
0,35
˝
˝
0,12
˝
˝
0,02
˝
Σ Z84
PV
0,49
Zastavitelné plochy celkem
45,06
Plochy přestavby:
Štramberk
Σ
Plochy ostatní:
Štramberk
Σ
˝
Σ

P3

druh
pozemku

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

5
7
2
5
7
2
7
2
2
5
7
7
7
7
5
5
5
5
5
7
7
2
2
2
7
2
7
7
2
7
2
2
7
-

7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.41.67
7.49.11
6.44.00
6.49.11
7.48.14
7.15.43
7.12.13
7.22.43
7.15.43
7.58.00
7.58.00
7.48.14
6.40.00
6.44.10
7.18.44
7.49.11
7.20.21
7.44.00
7.44.10
6.49.41
7.22.13
7.48.44
7.41.68
7.24.11
7.12.13
6.44.00
6.44.10
6.49.11
-

IV
IV
IV
IV
IV
V
IV
II
IV
V
IV
IV
V
IV
II
II
V
III
III
V
IV
IV
II
II
V
IV
V
V
III
IV
III
III
IV
-

0,35
0,12
0,47
0,87

BI

0,06

5

7.46.13

IV

-

ZV5
ZV6

0,08
0,05

7
7

7.49.11
7.49.11

IV
IV

-
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katastrální území

označení
odnětí
plochy / funkce zemědělských
poz. celkem
(ha)
˝
ZV7
0,54
˝
˝
0,85
˝
Σ
ZV7
1,39
˝
Σ
ZV8
0,15
˝
Σ
ZV10
0,06
˝
ZV11
0,14
˝
˝
1,45
˝
Σ
ZV11
1,59
˝
ZV12
0,13
˝
˝
0,04
˝
Σ
ZV12
0,17
Σ
ZV13
0,08
Σ
ZV14
0,04
˝
Σ
ZO1
0,31
˝
Σ
ZO2
0,20
˝
Σ
ZO3
0,04
Plochy ostatní celkem
4,08
Celkem návrh
49,20

druh
pozemku

2
7
2
7
2
7
2
7
7
7
2
7
7
-

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
III
IV
V
-

0,87

7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.49.11
7.22.13
7.49.11
6.44.00
6.49.11
6.41.78
-

Zábor zemědělských pozemků pro územní systém ekologické stability
označení
plochy

výměra
(ha)

L1 - LBK

1,07
0,05
1,12
0,63
0,62
0,13
1,07
1,20
0,16
0,37
0,53
1,70
0,47
0,53
0,39
0,92
1,17
0,79
1,96
2,96
0,16
3,24

L1 - LBK
L2 - LBC
L3 - LBK
L4 - LBK
L4 - LBC
L5 - LBK
L5 - LBK
L7 - LBC
L8 - LBK
L9 - LBK
L9 - LBK
R2 - RBK
R2 - RBK
R3 - LBC

stávající
druh
pozemku
2
7
2
2
2
7
2
2
7
7
7
2
7
2
7
2
5
7

z toho odvodnění
(ha)

cílové
společenstvo

-

lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní

-

-
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tabulka č. 3
katastrální území

Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk

R3 - LBC
R4 - RBK
R5 - LBC
R5 - LBC
celkem

6,36
0,52
0,15
0,48
0,63
16,66

Vysvětlivky k tabulkám:
druh pozemku
2
5
7
funkční členění
SV
BI
SM
SMC
OV
OS
VS
VS-E
TI
DS
PV
ZZ
ZV
ZO
ÚSES
LBK
LBC
RBK

7
2
7
-

-

lesní
lesní
lesní
lesní
lesní
lesní

Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk
Štramberk

- orná půda
- zahrada
- trvalý travní porost
- plochy smíšené obytné venkovské
- plochy bydlení individuálního – městské a příměstské
- plochy smíšené obytné městské
- plochy smíšené obytné – městské centrum
- plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury
- plochy občanského vybavení – sport. a rekreačních zařízení
- plochy smíšené výrobní a skladování
- plochy výroby a skladování – fotovoltaických elektráren
- plochy technické infrastruktury
- plochy dopravní infrastruktury silniční
- plochy prostranství veřejných
- plochy zemědělské - zahrady
- plochy prostranství veřejných – zeleně veřejné
- plochy zeleně ochranné
- lokální biokoridor
- lokální biocentrum
- regionální biokoridor
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H)

VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA

H.1 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŠTRAMBERKA S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat základní vymezení a
definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni
jednotlivých regionů, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR).
Z PÚR ČR 2008 je patrné upřesněné vymezení rozvojových oblastí národního významu.
Vlastní řešené území bylo v PÚR ČR 2006 a nadále zůstává v PÚR ČR 2008 součástí
rozvojové oblasti OB2 Rozvojová oblast Ostrava, viz další text.
Charakteristiky OB2 podle PÚR ČR (r. 2008)
Vymezení:
Území obcí z ORP Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek (bez obcí
v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín, Karviná, Kopřivnice (jen obce v severní části),
Kravaře (bez obcí v severní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jihozápadní části),
Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části).
Důvody vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným
působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický
rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným
předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož
i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru.
Úkoly pro územní plánování:
a) Pro vlastní rozvojovou oblast
- zachovat jedinečný ráz urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné
kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice,
- při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak
i hospodářský rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat přitom vyvážená řešení ve
spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území,
- stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu
nezastavěného území. Vytvářet předpoklady především pro nové využívání opuštěných
areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného
původu),
- v rozvojových oblastech a rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro vznik
územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých ploch veřejně
přístupné zeleně (zelené pásy), umožňujících prostupnost krajiny, její rekreační využití
a zachování reprodukční schopnosti,
- podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny,
- zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. Vymezovat
zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech.
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b) Obecné
Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné
infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet
podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na
změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti
a rozvojové osy.
c) Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí
a rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, při respektování důvodů
vymezení jednotlivých rozvojových oblastí a rozvojových os.
Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do
územně plánovací dokumentace krajů a obcí, kde jsou dále upřesněny.

H.2 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŠTRAMBERKA S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A S POŽADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
V Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje, v upřesnění vymezení
rozvojové oblasti OB2, je Štramberk jednoznačně zařazen do této rozvojové oblasti pro
kterou jsou stanoveny následující úkoly pro územní plánování:
• Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního
významu včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění
územních vazeb a souvislostí s přilehlým územím v sousedních krajích a Polska.
Netýká se řešeného území.
• Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních
odpadů.
Netýká se řešeného území.
• Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum.
Netýká se řešeného území.
• Nové rozvojové plochy vymezovat:
- přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo devastovaných území (brownfields)
a v prolukách stávající zástavby,
- výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou
síť silniční, resp. železniční infrastruktury,
- mimo stanovená záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně, a ve
zvláště odůvodněných případech).
Ve správním území města Štramberka nejsou zdevastovaná území vhodná k dalšímu
zastavění. Územním plánem jsou navrženy dvě plochy přestavby – viz kapitola E.4.
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Zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byla možná jejich dopravní obsluha se
zajištěním dopravního napojení na nadřazenou silniční síť.
Zastavitelné plochy jsou navrženy mimo stanovené záplavové území a jeho aktivní zónu.
• Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné
plochy.
Ve správním území města Štramberka nejsou vymezeny plochy za účelem koordinace
opatření na ochranu území.
• V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné
zeleně.
Územním plánem jsou vymezeny plochy veřejných prostranství - viz kapitola E.12.
• Pro území města Štramberka vyplývá požadavek respektovat územní systém ekologické
stability – nadregionální biokoridor K 144 MB, regionální biokoridor 539 a regionální
biocentrum 151.
Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability. Prvky nadregionální
a regionální úrovně byly vymezeny jako veřejně prospěšná opatření – viz oddíl G. textové
části ÚP Štramberka.
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H.3 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA
S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Výsledek přezkoumání Územního plánu Štramberka s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů je uveden v části Odůvodnění územního plánu zpracované
pořizovatelem.

H.4 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTRAMBERKA
S POŽADAVKY PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
Výsledek přezkoumání Územního plánu Štramberka s požadavky podle zvláštních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů je uveden v části
Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

I)

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO
VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivu Územního plánu Štramberka na udržitelný rozvoj území je zpracován
jako samostatná textová část C. územního plánu. Přílohou této textové části je posouzení
z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v rámci samostatné zakázky (zprac.
RNDr. J. Skořepa, Aquatest a.s.).
Posouzení vlivů ÚP Štramberka bylo zpracováno ke konceptu ÚP Štramberka, kde byly
posouzeny a vyhodnoceny varianty řešení.
Návrh řešení ÚP Štramberka a následné úpravy ÚP Štramberka, které byly provedeny na
základě výsledku jeho projednání, jsou posouzeny dodatky zpracovanými k Posouzení vlivů
ÚP Štramberka na životní prostředí.

J) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Je uvedeno v části Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.

K) SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO,
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Je uvedeno v části Odůvodnění územního plánu zpracované pořizovatelem.
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PŘÍLOHA Č. 1
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
1) záměry vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace ZÚR MSK:
- respektovat územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K 144 MB,
regionální biokoridor 539 a regionální biocentrum 151.
2) limity využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí:
- ochranné pásmo silnic II. a III. třídy v šířce 15 m od osy komunikace mimo souvisle
zastavěné území, dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů,
- rozhledová pole silničních křižovatek dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- ochranné pásmo železniční dráhy v šířce 60 m od osy krajní koleje, ochranné pásmo
vlečky v šířce 30 m od osy krajní koleje dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů,
- ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm vč. 1,5 m od
líce potrubí, ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m od
líce potrubí dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů,
- provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce do 8 m u významných vodních toků
a do 6 m u ostatních vodních toků od břehové hrany dle zákona č. 150/2010 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- ochrana vodních zdrojů - dle zákona č. 150/2010 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb.,
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací
respektovat ochranná pásma vodních zdrojů:
- PHO zdroje pitné vody „Bílá studna“ I. stupně a podmínky rozhodnutí č.j. VLHZ/400113/76/Ma-402 ze dne 9. 2. 1977, které bylo nahrazeno rozhodnutím č.j. ŽP/2802/99/Pe231/2 ze dne 7. 12. 1999;
- PHO zdroje pitné vody „Černý les“ I. stupně a podmínky rozhodnutí č.j. VLHZ/400119/76/Ma-402 ze dne 9. 2. 1977;
- PHO zdroje pitné vody „Oční“ ( „Štramberk - ortopedické oddělení“) I. a II. stupně
a podmínky rozhodnutí č.j. VLHZ/3976/84/Pe-332 ze dne 11. 10. 1984;
- PHO zdroje pitné vody „Kotouč“ I. stupně a podmínky rozhodnutí
č.j. 168/2006/OŽP&21745/2006/JS ze dne 25. 4. 2006.
- stanovená záplavová území
Záplavové území Sedlnice v ř. km 0,00 – 23,67 bylo vyhlášeno dne 8. 2. 2008 KÚ MSK pod
č. j. MSK 860/2008.
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- ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče) dle
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany.
Ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany:
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně:
pro vodiče bez izolace
7 m (10 m)
pro vodiče s izolací základní
2m
pro závěsná kabelová vedení
1m
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti:
7 m od zařízení
stožárových DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
u zděných DTS s převodem napětí z 1 - 52 kV
2 m od zařízení
u vestavěných DTS s převodem napětí z 1 – 52 kV
1 m od obestavění
Poznámka: Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností energetického zákona tj. před rokem 1995.

- bezpečnostní a ochranná pásma plynovodů (vzdálenost od okraje potrubí) dle zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho změny
ve smyslu zákona č. 158/2009 Sb.
Bezpečnostní pásma plynovodů (vzdálenost od půdorysu potrubí) a regulačních stanic:
Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu:
pro plynovody vybudované do r. 2009.
BP
OP
Velmi vysokotlaké plynovody (VVTL) do DN 300
100 m
4m
do DN 500
150 m
4m
Vysokotlaké plynovody (VTL) do DN 100
15 m
4m
do DN 250
20 m
4m
nad DN 250
40 m
4m
Středotlaké a nízkotlaké plynovody
1m
pro plynovody vybudované po r. 2009
Vysokotlaké plynovody (VTL)
s tlakem nad 40 barů do DN 100 včetně
do DN 500 včetně
Vysokotlaké plynovody (VTL) do tlaku 40 barů včetně
do DN 100 včetně
nad DN 100 do DN 300 včetně
nad DN 300 do DN 500 včetně
- pro středotlaké a nízkotlaké plynovody

BP

OP

80 m
120 m

4m
4m

10 m
20 m
30 m

4m
4m
4m
1m

- bezpečnostní pásmo vysokotlaké regulační stanice plynu
10 m od hranice oplocení
s tlakem do 40 barů včetně:
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- ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení 1,5 m od krajního vedení dle
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů.
- ochrana ložisek nerostných surovin - Ministerstvo životního prostředí ČR stanovuje
území se zvláštními podmínkami geologické stavby podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.
Chráněná ložisková území:
14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, surovina uhlí černé, zemní plyn
08367200 Příbor, zemní plyn
06650001 Štramberk, vápenec
15457200 Štramberk II (PZP), zemní plyn
Chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry:
40025000 Štramberk III, zemní plyn
Výhradní ložiska nerostných surovin:
314400000 Příbor-západ, surovina uhlí černé, dosud netěženo,
315457200 Příbor-jih (Štramberk)-PZP, podzemní zásobník plynu, zemní plyn, těžba
dřívější z vrtu
317190000 Mořkov-Frenštát, surovina uhlí černé, dosud netěženo
306650000 Štramberk, cementářské korekční sialitické suroviny, vápenec, současná
povrchová těžba
314340000 Štramberk – Na Peklách, cementářské korekční sialitické suroviny, vápenec,
dřívější povrchová těžba
Dobývací prostory
60167 Štramberk I, vápenec, slín, těžený
40028 Štramberk II (zásobník), surovina zemní plyn, zastavená těžba
- sesuvná území
6188 sesuv potenciální, Kopřivnice, Štramberk
5878 sesuv potenciální, Kopřivnice, Štramberk
3674 sesuv potenciální, Kopřivnice, Štramberk
7021 Štramberk
- poddolovaná území
4509 železné rudy, v areálu firmy Kotouč Štramberk
- ochrana památek - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů
Městská památková rezervace Štramberk
o výměře 29 ha byla prohlášena Výnosem MK ČSR č.j. 8372/69 - II/2 dne 29. 5. 1969,
o prohlášení historického jádra města Štramberka za památkovou rezervaci. Památková
rezervace nemá vyhlášeno ochranné pásmo.
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Nemovité kulturní památky města Štramberk
Šedě jsou podbarveny památky, které jsou součástí MPR Štramberk
Číslo rejstříku
čp.
Památka
33986 / 8-2109

altán s bustou Leoše Janáčka

20993 / 8-2112

socha - busta Aloise Jiráska

45524 / 8-2110

socha - busta Bedřicha Smetany

38208 / 8-2111
23074 / 8-2228
13244 / 8-3465
13246 / 8-3467
28528 / 8-1699
13182 / 8-3402
13215 / 8-3435
13243 / 8-3464
22473 / 8-2253
13242 / 8-3463
101058

socha - busta Františka Palackého
rovinné neopevněné sídliště Šipka,
archeologické stopy
hrad Trúba, Jaroňkova útulna, Hrstkova chata
kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Kateřiny
kaplička
kaplička
zvonice
hřbitov, z toho jen: pomník umučeným
městské opevnění
krucifix

13819 / 8-3964
13231 / 8-3452
11197 / 8-3881
13247 / 8-3468
13248 / 8-3469
13249 / 8-3470
13250 / 8-3471
17519 / 8-2828
10902 / 8-3873
10905 / 8-3874
13251 / 8-3472
13252 / 8-3473
10906 / 8-3870
13241 / 8-3462
13227 / 8-3447
13228 / 8-3448
13161 / 8-3449
13229 / 8-3450
13216 / 8-3436
13183 / 8-3403
13232 / 8-3453
13233 / 8-3454
13234 / 8-3455
13235 / 8-3456
13236 / 8-3457
13237 / 8-3458
13238 / 8-3459
13239 / 8-3460
10907 / 8-3875

socha sv. Jana Nepomuckého
studna
kašna
městský dům
městský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
městský dům
venkovská usedlost
venkovská usedlost
městský dům
městský dům
městský dům
venkovská usedlost
městské opevnění, z toho jen: bašta
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
městské opevnění, z toho jen: bašta
venkovská usedlost
venkovská usedlost
městský dům

čp.5
čp.6
čp.7
čp.12
čp.14
čp.23
čp.27
čp.30
čp.31
čp.36
čp.41
čp.49
čp.51
čp.57
čp.58
čp.88
čp.90
čp.97
čp.99
čp.100
čp.101
čp.102
čp.103
čp.105
čp.106
čp.107
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Ulice,nám./umístění
Národní sad na Kotouči; originál
busty v lapid. Muzea Novojičínska
Národní sad na Kotouči, přemístěno
do lapidária Muzea Novojičínska
Národní sad na Kotouči, přemístěno
do lapidária Muzea Novojičínska
Národní sad na Kotouči, přemístěno
do lapidária muzea Novojičínska

nám.
ul. Na Horní Baště
ul. Zauličí
ve svahu pod zříceninou hradu Trúba

před kostelem
ul. Kopec, v zahradě proti domu č.p.
108
Kopec, u č.p. 92
Náměstí
Náměstí
Náměstí
Náměstí
Náměstí
Náměstí
Náměstí - V kútě
Náměstí - V kútě
Náměstí
Náměstí
Náměstí
Za náměstím
ul. Kopec (Padol)
Padol
Padol
Padol
Zauličí
Na Dolní Baště
Jaroňkova
Jaroňkova
Jaroňkova
Jaroňkova
Jaroňkova
Jaroňkova ul.
Jaroňkova
Jaroňkova
Kopec

13217 / 8-3437
13230 / 8-3451
13225 / 8-3445
13226 / 8-3446
20356 / 8-2044
24104 / 8-2053
45139 / 8-2045
18622 / 8-2046
11046 / 8-3884
23900 / 8-2051
13245 / 8-3466
18725 / 8-2047
11072 / 8-3879
11102 / 8-3880
11047 / 8-3885
11513 / 8-3954
51937 / 8-4075
13218 / 8-3438
13219 / 8-3439
13220 / 8-3440
13201 / 8-3421
13194 / 8-3414
13195 / 8-3415
13196 / 8-3416
13197 / 8-3417
13202 / 8-3422
13203 / 8-3423
13198 / 8-3418
13204 / 8-3424
13205 / 8-3425
13206 / 8-3426
13207 / 8-3427
13221 / 8-3441
13184 / 8-3404
13185 / 8-3405
13186 / 8-3406
13187 / 8-3407
13189 / 8-3409
13190 / 8-3410
13191 / 8-3411
13192 / 8-3412
13165 / 8-3385
13166 / 8-3386
13167 / 8-3387
13168 / 8-3388
13169 / 8-3389
13170 / 8-3390
13171 / 8-3391
13172 / 8-3392
13173 / 8-3393
13174 / 8-3394
13175 / 8-3395

čp.111
čp.116
čp.123
čp.127
čp.133
čp.143
čp.147
čp.148
čp.155
čp.159
čp.161
čp.166
čp.170
čp.172
čp.176
čp.177
čp.189
čp.196
čp.197
čp.199
čp.206
čp.207
čp.209
čp.211
čp.213
čp.215
čp.216
čp.217
čp.220
čp.223
čp.224
čp.225
čp.241
čp.258
čp.264
čp.266
čp.272
čp.274
čp.275
čp.276
čp.278
čp.280
čp.288
čp.290
čp.291
čp.292
čp.293
čp.294
čp.295
čp.296
čp.297
čp.298

venkovská usedlost
venkovská usedlost
městský dům - roubený
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovský dům
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost

Zauličí
Padol
Vrchní Cesta
Vrchní
Vrchní
Skalky
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Hraničky
Hraničky
Nádražní
Zauličí
Nádražní
Zauličí
Zauličí
Zauličí
Zauličí
Zauličí
Zauličí
Dolní
Plaňava
Plaňava
Plaňava
Plaňava
Dolní
Dolní
Plaňava
Dolní
Dolní
Dolní
Dolní
Zauličí
Na dolní baště
Na dolní baště
Na dolní baště
Na dolní baště
Na dolní baště
Na dolní baště
Na dolní baště
Na dolní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště

91

13176 / 8-3396
13177 / 8-3397
13178 / 8-3398
13179 / 8-3399
13163 / 8-3383
13164 / 8-3384
13180 / 8-3400
13199 / 8-3419
13208 / 8-3428
13181 / 8-3401
13209 / 8-3429
11045 / 8-3883
13223 / 8-3443
13224 / 8-3444
31972 / 8-2050
13210 / 8-3430
13211 / 8-3431
13212 / 8-3432
13213 / 8-3433
13240 / 8-3461
13193 / 8-3413
11069 / 8-3877
11070 / 8-3878
13214 / 8-3434
13200 / 8-3420
13162 / 8-3382
13222 / 8-3442
11514 / 8-3955

čp.299
čp.301
čp.302
čp.303
čp.304
čp.305
čp.307
čp.322
čp.324
čp.325
čp.327
čp.330
čp.335
čp.337
čp.339
čp.341
čp.352
čp.355
čp.356
čp.357
čp.383
čp.388
čp.409
čp.413
čp.418
čp.420
čp.456
čp.485

venkovská usedlost
venkovská usedlost
měšťanský dům
venkovská usedlost
městský dům - roubený
městský dům - roubený
městské opevnění, z toho jen: Horní bašta
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
měšťanský dům
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
venkovská usedlost
jatka městská, se studnou
základní škola

Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Na horní baště
Horní Bašta
Horní Bašta
Horní Bašta
Plaňava
Dolní
Na horní baště
Dolní
Plaňava
Zauličí
Zauličí
Hraničky
Dolní
Dolní
Dolní
Dolní
Jaroňkova
Na dolní baště
Zauličí
Zauličí
Plaňava
Plaňava
Pod zvonicí
Zauličí
Zauličí

- ochrana přírody a krajiny - zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP ČR, kterou se provádí některá ustanovení zák. ČNR
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Územní systém ekologické stability – prvky nadregionální, regionální a lokální.
Památné stromy
Kód
ÚSOP
105078
105079

Název

Druh

Javor Adolfa Jaška
Lípa u Panny Marie

javor babyka
lípa srdčitá

Číslo
parcely
2147
2956

Vyhlášen
6. 12. 2006
6. 12. 2006

Katastrální
území
Štramberk
Štramberk

Základní OP - ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památné
stromy škodlivá činnost (§46 odst. 2 a 3 zákona č. 114/92 Sb.). Veškeré zásahy a opatření
v ochranném pásmu památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany
přírody.
Přírodní park Podbeskydí - celé správní území Štramberka je součástí Přírodního parku
Podbeskydí zřízeného vyhláškou OÚ v Novém Jičíně č. 5/94 ze dne 3. 6. 1994.
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Zvláštní ochrana území
název: NPP Šipka (národní přírodní památka), kód ÚSOP: 435
vyhlášeno: Výnos č. 35.013/59-V/2 ze dne 9. 1. 1960, o prohlášení státní archeologické
a přírodní rezervace "Šipka", katastrální území Štramberk, okres Nový Jičín, kraj Ostrava.
ochranné pásmo: Ochranné pásmo, je stanoveno podle §37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
a je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.
název: PP Kamenárka (přírodní památka), kód ÚSOP: 2162
vyhlášeno: Nařízení č. 5/2001 o zřízení přírodní památky "Kamenárka" v k.ú. Štramberk
ochranné pásmo: Ochranné pásmo je stanoveno nařízením OÚ Nový Jičín č. 5/2001, o zřízení
PP Kamenárka, na p.č. 2957, 2958/1, 2958/2, 2958/3, 2958/4, 2958/5, 2958/6, 2959, 2977,
2978, 2978, 2979, 2980, a 2981 v k.ú. Štramberk.
Soustava Natura 2000, název: EVL Štramberk, kód lokality: CZ0810036
vyhlášena: Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví
národní seznam evropsky významných lokalit.
Registrované významné krajinné prvky:
3465
Areál oční léčebny
3466/1 Zalesněný clum s pastvinou
3467
Zámecký vrch
3468
Polopřirozená louka
3471/1 Opuštěný lom
3471/2 Davidova kamenárka
3472
Degradovaná pastvina s mezemi
3473
Pastviny, louky, meze a remízky na jižním svahu Bílé hory
3474
Skalní útvar jurského vápence na Bílé hoře
3479
Degradovaná pastvina s remízkem
3481
Remízek
3484
Louky a pastviny na Kamenném vrchu
34121
Sukcese v těžebním prostoru lomu Kotouč
34124
Lesík v těžebním prostoru
34135
U koupaliště – lokalita Gentiana ciliata
34138
Degradovaná pastvina s remízkem
34172
Květnatá louka
1
Dolní Blűcherův lom
2
Lom Na Čupku
5
Skála „Rudý“
Přírodní park Podbeskydí
Celé správní území Štramberka je součástí Přírodního parku Podbeskydí zřízeného vyhláškou
OÚ v Novém Jičíně č. 5/94 ze dne 3. 6. 1994.
Posláním přírodního parku Podbeskydí je:
a) zachování krajinného rázu, který je typický pro sosiekoregion "Podbeskydská pahorkatina"
se zvláště významnými biotopy a lokalitami, které mají rozhodující význam pro zachování
druhové pestrosti živých organizmů,
b) ochrana územních hodnot pro takové formy rekreace a pobytu v přírodě, které nepříznivě
ovlivní jejich přirozenou podstatu,
c) diferencované a účelné čerpání přírodních zdrojů,
d) sledování a monitorování vývoje krajinného prostředí v daném území.
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Hospodaření a využívání území parku je diferencováno jeho rozdělením do 4 zón.
Rozdělení území parku na zóny provedl referát životního prostředí Okresního úřadu v Novém
Jičíně po projednání s dotčenými obcemi podle zásad stanovených vyhláškou č. 5/94.
1) K zajištění ochrany krajinných a přírodních hodnot lze pouze se souhlasem orgánu ochrany
přírody a krajiny:
a) na území celého parku:
1. provádět meliorační úpravy, úpravy toků a vodních ploch,
2. zřizovat, měnit či zrušovat vodní díla ve volné krajině, která mají přímý vztah
k vodnímu režimu krajiny,
3. provádět rekultivaci ploch a pozemků,
4. provádět těžbu nerostů a hornin,
5. provádět leteckou aplikaci chemických prostředků,
b) v I., II. a III. zóně:
1. umísťovat a povolovat nové stavby,
2. oplocovat pozemky,
3. pořádat sportovní, rekreační a jiné hromadné akce,
4. zřizovat parkoviště, trvalá tábořiště, kempy a odstavné plochy,
5. zřizovat skládky odpadků,
c) v I. a II. zóně:
1. měnit současnou skladbu zemědělských a lesních kultur,
2. dočasně rozorávat louky a pastviny.
2) K zabezpečení ochrany přírodního parku mohou vydat stavební úřady působící na území
parku po předchozím projednání s orgánem ochrany přírody a krajiny rozhodnutí
o stavební uzávěře podle zvláštních předpisů. Stavební uzávěrou bude řešena ochrana
území přírodního parku podle článku 2. odst. 2. této vyhlášky pod písm. a:6, b:1, 2, 4, 6,
d:1, 2, 3.
3) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádějí pracovníci orgánů ochrany přírody a obcí
a členové orgánů zřízených podle zvláštních předpisů.
4) Zřídit a provozovat rekreační a pobytové tábory je možno jen se souhlasem vlastníka
pozemku a obecního úřadu. V dohodě s příslušnými obcemi stanoví referát životního
prostředí zásady umisťování a regulace pobytových táborů na území parku. Pobyt může
být obci zpoplatněn podle zvláštních předpisů.

- vzdálenost 50 m od okraje lesa dle zákona ČNR č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplňcích některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- zájmové území Ministerstva obrany
Město Štramberk se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
Správní území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Je
nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V tomto území
lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, odloučeného
pracoviště Olomouc:
- výstavba souvislých kovových překážek,
- výstavba větrných elektráren,
- stavby nebo zařízení vysoké 30 m a více nad terénem,
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení.
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V tomto území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad
terénem omezena nebo zakázána.
Ve správním území města Štramberka je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska
povolování níže vyjmenovaných druhů staveb dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V tomto území lze
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany, prostřednictvím Vojenské ubytovací a stavební správy Brno,
odloučeného pracoviště Olomouc.
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.
třídy,
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů,
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení,
- výstavba větrných elektráren,
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační,
telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice),
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem,
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky).
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PŘÍLOHA Č. 2
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ATS
BD
BP
BTS
CO
ČHMÚ
ČOV
ČSÚ
ČÚZK
DTP
EO
HTP
KČT
k.ú.
LHP
MK
MO
MŠ
NN
OP
ORP
OZKO
POH
PUPFL
PÚR
RD
RS
RSU
SHR
STG
STL
SÚ
SV
TKO
TO
TR, TS
TTP
TÚ
TUV
ÚK
ÚP
ÚPS
ÚSES
ÚV
VDJ
VKP
VN
VPS
VÚC
VVN
ZPF
ZŠ

-

automatická tlaková stanice
bytový dům
bezpečnostní pásmo
základová převodní stanice (base transceiver station)
civilní ochrana
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Český statistický úřad
Český ústav zeměměřický a katastrální
dolní tlakové pásmo
ekvivalentní obyvatel
horní tlakové pásmo
Klub českých turistů
katastrální území
lesní hospodářský plán
místní komunikace
místní obslužná (komunikace)
mateřská škola
nízké napětí
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
plán odpadového hospodářství
pozemky určené k plnění funkcí lesa
politika územního rozvoje
rodinný dům
regulační stanice
vzdálený účastnický blok (remote subscriber unit)
samostatně hospodařící rolník
skupina typů geobiocénu
středotlaký
sídelní útvar
skupinový vodovod
tuhé komunální odpady
telefonní obvod
trafostanice, transformační stanice
trvalé travní porosty
tranzitní ústředna
teplá užitková voda
účelová komunikace
územní plán
účastnická přípojná síť
územní systém ekologické stability
úpravna vody
vodojem
významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšné stavby
velký územní celek
velmi vysoké napětí
zemědělský půdní fond
základní škola
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PŘÍLOHA Č. 3
PŘEHLED CITOVANÝCH ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK
-

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

-

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;

-

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky
č. 269/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

-

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;

-

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů;

-

vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registrace,
ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb.;

-

zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon), ve znění pozdějších předpisů;

-

vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,
ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.;

-

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů;

-

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů;

-

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů;

-

nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení
stavu jakosti těchto vod, ve znění nařízení vlády č. 169/2006 Sb.;

-

vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších
předpisů;
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-

nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání
a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření
v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon
o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů;

-

vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší;

-

nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší;

-

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací;

-

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů;

-

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;

-

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů;

-

vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF;

-

vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení
a aktualizaci;

-

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů;

-

zákon č. 20/187 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

-

zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
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