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ÚVOD, POUŽITÉ PODKLADY
Pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu obce Hnojník byla použita tato dokumentace a
podklady:
- Územní plán obce Hnojník (schválen Zastupitelstvem obce Hnojník dne 15. 2. 2006);
- Územní plán velkého územního celku Beskydy - návrh (Atelier T-plan, s.r.o., Praha,
listopad 2001), schválený usnesením vády ČR ze dne 25. 3. 2002 č. 298;
- Změna č. 1 Územního plánu velkého územního celku Beskydy (Atelier T-plan, s.r.o.,
Praha , červenec 2006), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
č. 15/1321/1 ze dne 12. 12. 2006;
- Změna č. 2 Územního plánu velkého územního celku Beskydy (Atelier T-plan, s.r.o.,
Praha, 2006), schválená usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 13/1144/1
ze dne 12. 9. 2006;
- Zadání pro Změnu č. 1 Územního plánu obce Hnojník (schváleno Zastupitelstvem obce
27. 9. 2006);
- Politika územního rozvoje České republiky 2008, schválená usnesením Vlády České
republiky ze dne 20. července 2009 č. 929;
- Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava, s.r.o.,
Ostrava, prosinec 2003), schválená Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
10. 6. 2004;
- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Sdružení firem KONEKO
Ostrava, spol. s r.o. a VODING Hranice spol. s r.o., květen 2004), schválený
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;
- Koncepce strategie ochrany přírody Moravskolezského kraje
- Povodňový plán Moravskoslezského kraje
- Surovinová politika Moravskoslezského kraje
- Státní politika životního prostředí České republiky
- 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 ;
- Návrh regionálního ÚSES České republiky - ÚTP (Společnost pro životní prostředí Brno,
1996);
- Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Moravskoslezského kraje (Ageris
2007);
- Základní vodohospodářské mapy ČR v měřítku 1 : 50 000, vydané Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním;
- Optimalizace a monitoring přípravy území pro rekonstrukci a modernizaci komunikace E
75 (I/11) na území ČR v MSK v úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova, Přeložka
silnice I/11 Oldřichovice – Třanovice (Mott MacDonald Praha spol. s r.o., 2007);
- Silnice I/68 Nebory – Oldřichovice (Mott MacDonald Praha spol. s r.o., 2007).
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a) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
1) Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (schválena usnesením
vlády č. 929 ze dne 20. července 2009)
Území řešené Změnou č. 1 Územního plánu obce Hnojník je zahrnuto v Politice
územního rozvoje České republiky do rozvojové osy Ostrava-Třinec-hranice
ČR/Slovensko (-Čadca) OS 13. Řešené území není zahrnuto do žádné rozvojové oblasti,
nebo specifické oblasti.
2) Soulad se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje nejsou dosud vydány. Vzhledem k této
okolnosti byl posouzen soulad Změny č. 1 Územního plánu obce Hnojník z hlediska
koordinace se záměry nadmístního významu dle platného Územního plánu velkého
územního celku Beskydy.
3) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Změna č. 1 Územního plánu obce Hnojník (dále jen Změna č. 1) je v souladu s platným
Územním plánem velkého územního celku Beskydy.
Území řešeného Změnou č. 1 se týká:
- osa trasy pro stavbu přeložky silnice I/11 (I/68) – číslo zákresu veřejně prospěšné
stavby 7
4) Koordinace s koncepční dokumentací a podklady Moravskoslezského kraje:
Změna č. 1 není v rozporu se zpracovanou dokumentací a podklady KÚ MSK:
- Programem snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Moravskoslezského
kraje (DHV, květen 2003, vyhlášený nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2004 );
- Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (Koneko, s.r.o.,
Ostrava, květen 2004);
- Koncepčním rozvojovým dokumentem pro plánování v oblasti vod na území
Moravskolezského kraje v přechodném období do roku 2010 (Povodí Odry, s.p.,
2003);
- Územní energetickou koncepcí Moravskoslezského kraje (dokončena v říjnu 2003);
- Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., září 2003 );
- Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (ÚDI Morava,
s.r.o., prosinec 2003);
- Koncepcí strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa
Opava, s.r.o, listopad 2004);
- Povodňovým plánem Moravskoslezského kraje;
- Surovinovou politikou Moravskoslezského kraje;
- Státní politikou životního prostředí České republiky.
5) Širší vztahy
Vymezení plochy dopravy pro přeložku silnice I/11 (I/68) nemá vliv na širší dopravní
vazby a na širší technickou infrastrukturu. Zásah do územního systému ekologické stability
je minimální a nemá vliv na širší vazby v rámci ÚSES.
Plocha není situována v ptačí oblasti nebo evropsky významné lokalitě.
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b) ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Zadání pro Změnu č. 1 Územního plánu obce Hnojník bylo schváleno dne 27. 9. 2006.
Usnesením z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hnojník konaného dne 22. 10. 2009 bylo
rozhodnuto o zpracování Změny č. 1 Územního plánu obce Hnojník v rozsahu požadavku
bodu 1/7 dle schváleného zadání, který zní:
- vymezit zónu dopravy (D) v souladu se zpracovanou technickou studií pro trasu přeložky
silnice I/11 včetně plochy pro mimoúrovňovou křižovatku u vodního toku Stonávky, napojení
průmyslové zóny v severozápadní části k.ú. Hnojník. a mimoúrovňového křížení s místní
komunikací v severovýchodní části k.ú.
Změnou č. 1 Územního plánu obce Hnojník je vymezena plocha dopravní infrastruktury
silniční, v rámci které je zahrnuta upravená trasa přeložky silnice I/11 (I/68), mimoúrovňová
křížení s dotčenými pozemními komunikace a úpravy navazující komunikační sítě
v přilehlých rozvojových plochách. Mimoúrovňová křižovatka u vodního toku Stonávka
a připojení průmyslové zóny v severovýchodní části k.ú. není v rámci Změny č. 1 řešeno.
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c) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY,
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO
ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ

ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ
Zdůvodnění přijatého řešení je zpracováno ve vazbě na textovou část Územního plánu obce
Hnojník. Změna č. 1 nebyla řešena ve variantách.
Uváděny jsou pouze kapitoly a podkapitoly dotčené řešením Změny č. 1
Změnou č. 1 se doplňuje text kapitoly:
1.4 Rozsah a úprava dokumentace
Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Hnojník sestává ze dvou částí:
Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Hnojník
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu obce Hnojník
Návrh Změny č. 1 Územního plánu obce Hnojník obsahuje:
A. Textovou část
B. Grafickou část, která obsahuje výřezy výkresů v měřítku 1 : 2 000
Grafická část návrhu Změny č. 1 je zpracována na průsvitkách k výřezům mapových listů
1 – 9/2 a 0 – 9/1 výkresů v měřítku 1 : 2 000 dotčených Změnou č. 1:
B.1 Komplexní urbanistický návrh, doprava
B.2 Návrh funkčních zón – hlavní výkres
B.3 Technická vybavenost – vodní hospodářství
B.4 Technická vybavenost – energetika, spoje
B.5 Veřejně prospěšné stavby
Odůvodnění Územního plánu obce Hnojník – Změny č. 1 obsahuje:
A. Textovou část
B. Grafickou část, která bude obsahovat výkres v měřítku 1 : 2 000
Grafická část odůvodnění Změny č. 1 je zpracována na průsvitkách k výřezům mapových
listů 1 – 9/2 a 0 – 9/1 výkresu v měřítku 1 : 2 000 dotčeného Změnou č. 1:
B.6 Vyhodnocení záboru půdy

3. Širší vztahy, zájmové území
Upřesnění vymezení plochy dopravy pro přeložku silnice I/11 (I/68) nemá vliv na sousedící
obce.
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8.4 Návrh územního rozvoje – plochy zastavitelných území
Bytová výstavba
Změnou č. 1 se mění funkční využití plochy rodinných domů (parc. č. 975, k.ú. Hnojník)
v zóně bydlení individuálního – rozptýlené zástavby na plochu dopravní infrastruktury
silniční v zóně v zóně dopravy (D) a zbývající část na plochu zahrady v zóně bydlení
individuálního – rozptýlené zástavby z důvodu návrhu demolice rodinného domu č.p. 409
a přilehlé kůlny. Demolice je vyvolána navrženou stavbou přeložky silnice I/11.
Změna funkčního vymezení plochy byla navržena na základě pokynů pro úpravu Změny č. 1
Územního plánu obce Hnojník vzešlých na základě výsledku společného jednání podle
stavebního zákona.
8.5 Návrh funkčních zón v řešeném území
V grafické části Změny č. 1 je provedena drobná úprava ve vymezení zón podél zóny dopravy
vymezené Změnou č.1. Jedná se o zónu výroby (V), krajinné zeleně (KZ), územního systému
ekologické stability (ÚSES) a zemědělské výroby – zemědělsky obhospodařované půdy (ZV).
Územní systém ekologické stability – vymezený lokální biokoridor podél vodního toku
Stonávky – nebude řešením dopravy dotčen vzhledem k tomu, že v tomto úseku se jedná
o přemostění, které umožňuje trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo
přírodě blízkých společenstev.
Změnou č. 1 Územního plánu obce Hnojník se doplňuje stanovení podmínek pro využívání
území rozčleněného do funkčních zón dle platného Územního plánu obce Hnojník a to
podmínek pro území urbanizované – U, D – zónu dopravy, funkční využití přípustné:
sedmá odrážka
- veškeré aktivity související se stavbou přeložky silnice I/11
Úplné znění podmínek pro využívání území urbanizovaného – U, D – zóny dopravy
Tab. č. 11
ÚZEMÍ URBANIZOVANÉ – U
D – ZÓNA DOPRAVY
Charakteristika zóny:
Vymezuje významné dopravní koridory – stávající železniční trať včetně nádraží a trasu
přeložky silnice I/11, plochy pro čerpací stanice pohonných hmot. Sloučení s jinou funkcí
není možné.
Funkční využití přípustné:
- těleso silnice včetně násypů
- železniční trať včetně náspu, nádraží
- ochranná zeleň
- nezbytná zařízení pro údržbu železnice a silnic
- nezbytná technická zařízení
- čerpací stanice pohonných hmot ve vymezených plochách
- veškeré aktivity související se stavbou přeložky silnice I/11
Funkční využití nepřípustné:
- veškeré ostatní stavby a aktivity
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11.4 Ostatní výrobní činnosti
Celková rozloha ploch využitelných pro plochu výroby se Změnou č. 1 zvyšuje z 55,13 ha
o 0,91 ha. Viz kapitola e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
13. Doprava a dopravní zařízení
Podklad použitý při řešení
- Optimalizace a monitoring přípravy území pro rekonstrukci a modernizaci komunikace
E 75 (I/11) na území ČR v MSK v úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova, Přeložka
silnice I/11 Oldřichovice – Třanovice (Mott MacDonald Praha spol. s r.o., 2007)
- Silnice I/68 Nebory – Oldřichovice (Mott MacDonald Praha spol. s r.o., 2007)
13.2 Silniční komunikace
Návrh koncepce rozvoje komunikační sítě
Změnou č. 1 je pro přeložku silnice I/11 (I/68) v severní části řešeného území vymezena
plocha dopravní infrastruktury silniční orientačně určující budoucí plošné nároky stavby se
zákresem budoucího ochranného pásma. Z hlediska technického je přeložka silnice I/11 (I/68)
je navržena ve výsledné čtyřpruhové směrově rozdělené kategorii. Součástí návrhu je dílčí
úprava tras dotčených komunikací, realizace křížení se stávajícími ostatními liniovými
stavbami dopravní a technické infrastruktury a ostatní související úpravy. Vedením trasy
přeložky je v řešeném území dotčen jeden objekt. Jedná se o rodinný dům na parcele č. 974 st.
(č.p. 409) ve východní části řešeného území, který je Změnou č. 1 navržen k demolici.
Obec Hnojník bude na novou trasu přeložky silnice I/11 (I/68) připojena prostřednictvím
mimoúrovňových křižovatek v sousedních obcích, tj. Třanovicích a Neborech.
Doplňková obslužná komunikační síť
Úpravy obslužné komunikační sítě navržené v rámci Změny č. 1 jsou řešeny pouze v
souvislosti s návrhem vedení přeložky silnice I/11 (I/68). Navržena jsou mimoúrovňová
křížení s místními komunikacemi, jejichž trasy budou směrově a výškově upraveny, a to ve
východní a západní části řešeného území.
13.9 Ochranná dopravní pásma
V rámci Změny č. 1 jsou v grafické části zakreslena i orientační ochranná pásma budoucí
silnice I/11 (I/68), a to v šířce 50 m od předpokládané osy přilehlého jízdního pásu (ve smyslu
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů). Tato
ochranná pásma je v případě nové výstavby podél vymezené trasy přeložky navrženo
respektovat.
13.10 Negativní vlivy doprava - hluk
V rámci Změny č. 1 nejsou negativní vlivy hluku, vzhledem k absenci potřebných údajů
o intenzitách a skladbě dopravních proudů, přímo řešeny. Rámcově však lze konstatovat, že
pokud trasa přeložky silnice převezme cca 70 % dopravního zatížení silnic I/11 a I/68
(odhadem tedy dohromady cca 16 000 mot.vozidel/24 hodin) bude izofona hluku v hodnotě
50 dB (denní limit) umístěna ve vzdálenosti cca 140 m od osy přeložky, což bez
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realizovaných protihlukových opatření v řešeném území představuje zvýšenou hlukovou zátěž
pro dva objekty související s bydlením. Z tohoto důvodu je v rámci Změny č. 1 navrženo
v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací dotčené objekty ochránit protihlukovou
stěnou. Jejím přesným umístěním se však územní plán nezabývá, protihluková stěna bude
realizována v rámci vymezené plochy dopravní infrastruktury silniční. Tímto řešením budou
zajištěny podlimitní hodnoty hluku v denní i noční době, a to u všech chráněných venkovních
prostorů staveb.

14.2 Likvidace odpadních vod
Návrh
Změnou č. 1 Územního plánu obce Hnojník je upraveno vymezení biologického rybníka
navrženého za účelem dočištění odpadních vod z navržené čistírny odpadních vod
v severozápadní části obce, a to s ohledem na vedení přeložky silnice I/11 (I/68) a dílčí
přeložky místní komunikace.
18.3 Návrh průběhu ÚSES v řešeném území
V místě křížení přeložky silnice I/11 (I/68) s vodním tokem Stonávky, musí být navržen
mostní objekt, který splní požadavky na dostatečný průtok přívalových vod a umožní
zachování břehových porostů Stonávky v maximální možné míře a zároveň umožní migraci
živočichů.
20. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkcí lesa
Viz oddíl e) této textové části.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru
udržitelného rozvoje území
V území řešeném Změnou č. 1 se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast,
chráněné území, nebo jiná přírodní hodnota, která by podléhala ochraně, kromě vodního toku
Stonávky a zeleně podél tohoto vodního toku.
Trasa přeložky silnice I/11 (I/68) negativně neovlivní odtokové poměry vodního toku
Stonávky.
Podrobnější dokumentací je řešeno odvodnění komunikace do příkopů, případně do
monolitických rigolů. Tyto budou svedeny do stávajících vodotečí. Zvýšení znečištění
vodních toků a znečištění půdy se realizací stavby nepředpokládá.
Území řešené Změnou č. 1 je téměř celé vymezeno mimo plochy obytné zástavby a mimo
objekty občanské vybavenosti. Stávající obytná zástavba je situována mimo ochranné pásmo
přeložky silnice I/11 (I/68), až na zástavbu ve východní části k.ú. Opatření proti negativním
vlivům z ploch dopravy, chránící zastavěné území podél budoucí trasy přeložky silnice I/11
(I/68) je v rámci Změny č. 1 navrženo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací
a to dotčené objekty ochránit protihlukovou stěnou která bude realizována v rámci vymezené
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plochy dopravní infrastruktury silniční. Realizace přeložky vyvolává demolici jednoho
rodinného domu a přilehlé kůlny a současně s tím změnu funkce části plochy z plochy
rodinných domů na plochu dopravy a na plochu zahrady.
Odkloněním části tranzitní dopravy mimo centrální část zástavby obce dojde ke snížení
prašnosti v zastavěném území a tím ke zkvalitnění životního prostředí.
V rámci území řešeného Změnou č. 1 je nutno vzít na vědomí, že maximální hodnoty
imisních koncentrací budou soustředěny v nejbližším okolí trasy silnice a především
křižovatek silnic.
Vzhledem k tomu, že téměř celá plocha vymezená pro přeložku silnice I/11 (I/68) se nachází
mimo zastavěné území, nebude docházet ke zhoršení životních podmínek v zastavěném
území.

d) INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na životní prostředí nebylo zpracováno vzhledem k tomu, že
nebylo požadováno ve schváleném zadání pro Změnu č. 1.
Zadání pro Změnu č. 1 Územního plánu obce Hnojník bylo schváleno Zastupitelstvem obce
27. 9. 2006.
e) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ
FUNKCÍ LESA
Vyhodnocení záboru půdy pro Změnu č. 1 územního plánu je zpracováno podle zákona
č.334/1992 Sb., ve znění zákona č. 231/1999 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
vyhlášky MŽP č.13/1994 SB., Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR
(č.j.OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF a zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
Podklady:
- údaje o druzích pozemků z podkladů Katastru nemovitostí – www.nahlizenidokn.cz březen 2010.
- Bonitní půdně ekologické jednotky z podkladů ÚAP
Mění se popisy hlavních půdních jednotek podle vyhlášky č. 546/2002, kterou se mění
vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Ve Změně č. 10 jsou uvedeny
charakteristiky jen pro půdy, kterých se týká nový zábor:
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.
43 - Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), středně
těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení.
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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.
59 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez skeletu, vláhové
poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu.

Pro úsek silnice řešený Změnou č. 1 - přeložka I/11 (I/68) se předpokládá trvalý zábor
18,24 ha půdy. Z toho je 17,21 ha zemědělských pozemků. Z nich je 5,77 ha orné půdy
a 2,00 ha trvalých travních porostů v nejlepší kvalitě, ve třídě ochrany II. V návaznosti na
přeložku silnice je navržena ochranná zeleň - celkem 0,22 ha, z toho je 0,21 ha zemědělských
pozemků.
Celkový zábor pro Změnu č. 1 ( nová trasa silnice 1/II a plochy ochranné zeleně) je 18,46
ha půdy, z toho je 17,42 ha zemědělských pozemků.
Meliorace – pro Změnu č.1 se předpokládá zábor celkem 13,45 ha odvodněných
zemědělských pozemků.
Novým řešením přeložky silnice I/ 11 (I/68) dochází k úpravě záboru některých ploch,
jejichž zábor byl obsažen ve vyhodnocení záboru půdy v platném ÚP obce Hnojník
(zpracován leden 2005).
Ze záboru se vypouští plochy nebo jejich části:
Plocha 12 – D - ruší se celý zábor 11,80 ha, z toho je 11,16 ha zemědělských pozemků.
Plocha je nahrazena novým řešením přeložky silnice 1/II (18,24 ha, z toho je 17,21 ha
zemědělských pozemků).
Část plochy 12 – D – 0,30 ha zemědělských pozemků se převádí do plochy 21 – OZ. Novým
řešením plochy dočišťovacího rybníka se výměra této plochy snižuje o 0,15 ha.
Plochy ochranné zeleně 24 – OZ, 25 – OZ, 29 – OZ, 48 – OZ a 54 – OZ - zábor se snižuje o
3,33 ha.
Plochy průmyslové zóny 23 – PZ zábor se snižuje o 0,04 ha, 30 – PZ, 32 – PZ a 53 – PZ –
zábor se snižuje celkem o 0,60 ha. Současně se novým řešením zvyšuje zábor pro
průmyslovou zónu o 1,51 ha – plochy 29 – PZ a 51 – PZ.
Plocha 22 TV-DR technické vybavení – dočišťovací rybník (původní zábor 0,70 ha )– novým
řešením silnice 1/II dochází k úpravě tvaru plochy. Nová výměra je 0,71 ha.
Po odečtu rušených ploch je výsledný zábor půdy pro Změnu č. 1 je celkem 4,55 ha.
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Předpokládané odnětí půdy podle funkčního členění ploch
označení plochy

D - I/11
OZ
celkem

celková
výměra
půdy
( ha)

z toho pozemky
nezeměděl.
( ha)

lesní
(ha)

zemědělské
( ha)

18,24
0,22
18,46

0,43
0,01
0,44

0,60
0,60

17,21
0,21
17,42

z celkového odnětí
zemědělských pozemků
orná
zahrady
TTP
( ha)
(ha)
( ha)
12,33
0,21
12,54

0,16
0,16

4,72
4,72

Předpokládané odnětí zemědělských pozemků ze ZPF
katastrální území

Hnojník
˝
˝
˝
˝
˝
˝
celkem
˝
˝
celkem
celkem ZM 1

označení plochy

D - I/11
˝
˝
˝
˝
˝
˝
D - I/11
OZ
˝
OZ
-

odnětí
druh
zemědělských pozemku
poz. celkem
(ha)
5,77
2
2,90
2
3,06
2
0,16
5
2,00
7
2,01
7
0,71
7
17,21
0,06
7
0,15
7
0,21
17,42
-

kód
BPEJ

třída
ochrany

odvodnění
(ha)

7.43.10
7.22.13
7.49.11
7.43.10
7.43.10
7.22.13
7.59.00
7.43.10
7.22.13
-

II
III
IV
II
II
III
IV
II
III
-

5,77
2,90
3,06
1,23
0,28
13,24
0,06
0,15
0,21
13,45

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa – pro přeložku silnice I/11 (I/68) se předpokládá trvalý zábor 0,60 ha pozemků
určených k plnění funkcí lesa v kategorii lesů hospodářských. Jedná se o okraje nebo části
drobných lesíků. Ve schváleném vyhodnocení záboru půdy je to 0,16 ha lesních pozemků.
Vysvětlivky k tabulkám:
druh pozemku
2
5
7
funkční členění
D - I/11
OZ

- orná půda
- zahrady
- trvalé travní porosty
- plocha dopravy – přeložka silnice I/11 (I/68)
- ochranná zeleň
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