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Úvod
Vznik obce Bílá (dále jen Bílá) je spojen se správním vývojem území, porostlém
původně hlubokým pralesem, které bylo již před rokem 1100 na hranicí českého
přemyslovského státu a slezského knížectví opolského. Řeka Ostravice v této
části Beskyd rozdělila území na dva odlišné správní celky.
Kraj na pravém břehu potoka Černé náležel ke frýdeckému panství. Území na levém břehu
Černé a Ostravice byla od dob Přemysla Otakara II. (r. 1256) předána s celým hukvaldským
panstvím olomouckým biskupům a od roku 1777 arcibiskupům.
K osídlování území obce došlo teprve v době pasekářské a současně probíhající valašské
kolonizace v období 15. až 18. století. Hlavním zaměstnání v oblasti obce bylo pastevectví a
práce v lese (těžba a svážení dříví).
Pro hospodářský rozvoj měla velký význam železnice Frýdlant nad Ostravicí - Bílá,
(vystavěna v letech 1905 až 1908). Spojovala horské samoty a přispěla především ke zlepšení
dopravy dříví a rozvoji turistiky. Trať byla zrušena v roce 1965 v důsledku výstavby údolní
nádrže Šance - významný zdroj vody pro Ostravsko.
Od roku 1951 je obec Bílá samostatnou obcí. V současné době je většina stálých obyvatel
zaměstnaných ve zdejších lesních provozech nebo v lesním učňovském školství. Lesy v
majetku státu spravuje podnik Lesy České republiky, zaujímají svou hmotnatostí první místo
mezi lesními oblastmi v ČR.
Velmi významné je pak postavení obce jako turistického a rekreačního centra (viz
http://www.obecbila.cz/index.php?akc=historie_obce&r=6)

Předkládané posouzení vlivů ÚP obce Bílá na životní prostředí, tj. jeho posouzení jako
koncepce (dále jen posouzeni) je zpracováno v intenci ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon, §10a - §10j) a v přiměřeném rozsahu
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon,
§19).

1 Stručné shrnutí obsahu územně plánovací dokumentace, vztah
k jiným koncepcím
1.1

Stručné shrnutí obsahu územně plánovací dokumentace

1.1.1 Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoje jeho hodnot
Navržený rozvoj vychází ze zařazení obce do specifické oblasti republikového významu
SOB2 Beskydy, tj. území, ve kterém se dlouhodobě vyskytují problémy spojené s
hospodářským rozvojem, sociodemografickými podmínkami nebo stavu složek životního
prostředí. Zároveň se jedná o území specifických přírodních nebo civilizačních hodnot
republikového nebo nadmístního významu.
Preferovanou funkcí v obci Bílá bude bydlení s dalším rozvojem možnosti rekreace a
cestovního ruchu, to vše v prostoru kvalitního životního a přírodního prostředí CHKO
Beskydy. Limitem pro výraznější rozvoj výstavby pro bydlení, rekreaci a zejména pro výrobu
jsou výjimečné přírodní hodnoty území.
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Navržen je rozvoj občanského vybavení, sportovně rekreačních zařízení a cyklistických tras,
které společně s okolní přírodním prostředím posílí možnosti turistiky a cestovního ruchu,
zároveň přispějí ke kvalitě bydlení, stabilitě osídlení i hospodářskému rozvoji obce.
Posíleny jsou možnosti podnikání a provozování občanského vybavení a výrobních služeb
uvnitř obytné zástavby a využití horských pasek k typické místní zemědělské výrobě.
Územním plánem navrhovaný rozvoj obce je zpracován s ohledem na minimalizaci
negativních dopadů na životní a přírodní prostředí.
Územní rozvoj je postaven na předpokladu, že v časovém horizontu cca 15 let dojde ke
zvýšení počtu obyvatel až na cca 400 trvale bydlících a tím k nutnosti zajištění ploch pro
výstavbu cca 50 bytů.
Základní bilance vývoje počtu obyvatel slouží především jako podklad pro navazující
koncepci rozvoje obytného území a rozvoje veřejné infrastruktury a spoluvytváří základní
rámec při posuzování dalších investic v řešeném území.
Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v územním plánu
obce Bílá spočívá v:
•
prostorovém uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek pro
jejich využití a podmínění možností změn v jedné ploše přestavby zpracováním územní
studie s cílem zachovat urbanistické hodnoty sídla,
•
soustředění hlavního územního rozvoje do ploch navazujících na stávající souvislou
zástavbu centra obce ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO, intenzivnějším využití
volných ploch uvnitř zastavěného území a v respektování nezastavěného území obce,
•
ochraně typického pasekářského osídlení Beskyd, historicky vzniklých horských pasek
uvnitř CHKO Beskydy,
•
respektování nemovitých kulturních památek a památek místního významu, historicky a
architektonicky hodnotných staveb (seznam viz kap. 3.10.5).
•
při umisťování staveb, změnách staveb a ostatních změnách v území prováděných na
pozemcích nemovitých kulturních památek, památek místního významu, historicky a
architektonicky hodnotných staveb nebo v blízkosti těchto pozemků - musí být
respektována jejich jedinečnost a celkový ráz prostředí. Památky místního významu dosud
stojící na veřejných prostranstvích nesmí být zahrnovány do oplocených pozemků
obytného území a zahrad nebo oplocených areálů jiných funkčních ploch, které nejsou
veřejně přístupné. Pokud by změny v území ohrozily existenci drobných památek
místního významu (kapličky, kříže), musejí být přemístěny na jiné vhodné místo.
•
ochraně míst dalekého rozhledu v lokalitách Javořina p.č. 3299, Bumbálka p.č. 3714,
Skurkov p.č. 3757/5, Bobek p.č. 3955/4 a Konečná p.č. 4033/5 před znehodnocením zarůstáním lesem nebo zastavěním,
•
zachování významných nadregionálních a regionálních krajinných horizontů,
•
respektování zvláště chráněných území přírody CHKO Beskydy včetně zón odstupňované
ochrany, evropsky významné lokality NATURA 2000 Beskydy, národní přírodní
rezervace Salajka a přírodní památky Lišková,
•
respektování významných krajinných prvků tzv. "ze zákona", tj. lesů, rybníků, vodních
toků, údolních niv a v maximální možné míře i rozptýlené krajinné zeleně (remízků, mezí,
břehových porostů, náletových porostů) s cílem zachovat ráz krajiny,
•
vytvoření územních předpokladů pro zvýšení ekologické stability krajiny vymezením
biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability.
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1.1.2 Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce, tj. rozmístění požadovaných základních funkcí v území obce, jejich
vzájemná vazba a dopravní propojení je v územním plánu Bílá zobrazena v návrhu ÚP obce
Bílá a je definována takto:
•
Zůstane zachována funkce současného centra obce jako místa s koncentrací objektů
občanského vybavení a veřejných prostranství, doplněných bydlením. Centrální charakter
lokality je podpořen vymezením dalších ploch občanského vybavení, sportu a veřejných
prostranství.
•
V centru obce jsou také největší možnosti rozvoje bydlení. Kromě stávajících ploch
smíšených obytných jsou zde navrženy dvě zastavitelné plochy a dvě plochy přestavby
určené k bydlení. Omezený rozvoj bydlení je navržen v lokalitě Hlavatá, na ostatních
horských pasekách jsou zachovány stávající plochy bydlení.
•
Využití plochy přestavby P2 je podmíněno zpracováním územní studie.
•
Součástí ploch smíšených obytných jsou i objekty individuální rodinné rekreace
rozmístěné mezi rodinnými domy. Další výstavba objektů rodinné rekreace není navržena,
je umožněna pouze změna využití stávajících rodinných domů na rekreaci.
•
Zůstane zachována funkce centra Bílé a lokalit Bumbálka a Konečná jako významných
výchozích turistických míst se záchytnými parkovišti a zařízeními cestovního ruchu.
•
Objekty občanského vybavení a sportu se nadále budou koncentrovat v centru obce a v
lokalitách Bumbálka, Hlavatá, Mezivodí, Konečná a Třeštík. Nové plochy občanského
vybavení - sportu pro sjezdové tratě se sedačkovými lanovkami a bobovou dráhu jsou
navrženy v centru obce. Stávající plochy sjezdovek mimo centrum obce se nemění. V
lokalitě Bumbálka je navržena plocha pro stezku v korunách stromů.
•
Výroba v obci zůstane zastoupena jediným areálem smíšené výroby v centru obce,
umožněno je zemědělské využití horských pasek (rostlinná výroba a pastevectví),
průmyslová výroba v obci není podporována.
•
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny v místech stávajících technických
zařízení (čistírny odpadních vod, čerpací stanice a vodojem).
•
Hlavním dopravním tahem je silnice I/56, která spojuje Bílou s okolními obcemi a městy
Frýdlantem n. O., Frýdkem-Místkem, Ostravou. Silnice I/35 zajišťuje spojení s městem
Rožnovem pod Radhoštěm a Slovenskou republikou.
Vymezení zastavitelných ploch
Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území centra obce Bílá,
nebo aby vyplňovaly proluky uvnitř tohoto centra. Čtyři zastavitelné plochy navazují na
zástavbu v lokalitách Mezivodí a Hlavatá a Bumbálka.
Největší zastavitelné plochy jsou určeny pro občanské vybavení - sport, celkem 16,6 ha.
Celkem je navrženo 21,29 ha zastavitelných ploch.
Plochy přestavby jsou vymezeny čtyři v centru obce Bílá 4,35 ha.
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TAB. 1 Přehled zastavitelných ploch vymezených v územním plánu obce Bílá:
označení plochy umístění, název lokality převládající navrhovaný způsob využití výměra [ha]
Z1

centrum

smíšený obytný

0,57

Z2

centrum

smíšený obytný

1,03

Z3

Hlavatá

smíšený obytný

0,18

Z4

Hlavatá

smíšený obytný

0,21

Z5

centrum

občanské vybavení - sport

4.06

Z6

centrum

občanské vybavení - sport

3,32

Z7

centrum

občanské vybavení - sport

1,65

Z8

Zbojnická

občanské vybavení - sport

0.14

Z9

Zbojnická

občanské vybavení - sport

0.06

Z10

Zbojnická

občanské vybavení - sport

0.36

Z11

Zbojnická

občanské vybavení - sport

0.46

Z12

Zbojnická

občanské vybavení - sport

0.03

Z13

centrum

občanské vybavení - sport

5,37

Z14

centrum

veřejné prostranství

1,14

Z15

centrum

veřejné prostranství

0,65

Z16

centrum

dopravní infrastruktura

0,25

Z17

centrum

dopravní infrastruktura

0,10

Z18

Mezivodí

dopravní infrastruktura

0,22

Z19

centrum

veřejné prostranství

0,34

Z20

Bumbálka

občanské vybavení - sport

1,15
celkem

21,29

TAB. 2 Přehled ploch přestavby vymezených v územním plánu Bílá:
označení plochy umístění, název lokality převládající navrhovaný způsob využití výměra [ha]
P1

centrum

smíšený obytný

1,85

P2

centrum

smíšený obytný

1,18

P3

centrum

občanské vybavení - sport

0,11

P4

centrum

dopravní infrastruktura

1,21
celkem

4,35

Systém sídelní zeleně – zeleň zastavěného území
Obec Bílá je horského charakteru s velkým podílem zeleně v zahradách obytného území.
Zeleň je součástí všech urbanizovaných ploch s rozdílným způsobem využití, tj. smíšených
obytných, občanského vybavení, sportu, hřbitova, veřejných prostranství, smíšených
výrobních, dopravní i technické infrastruktury, které umožňují výsadbu solitérních stromů,
-6-
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stromořadí apod. Vzrostlá zeleň jako břehové porosty lemuje vodní toky protékající těmito
plochami.
Stávající ani navržené plochy veřejné zeleně (parky) se v obci nenacházejí.
Pro každodenní rekreaci, pěší i cykloturistiku mají obyvatelé i návštěvníci obce k disposici
rozsáhlé lesní celky v CHKO Beskydy, které jsou dobře dostupné po místních a účelových
komunikacích, cyklotrasách, pěších cestách a turistických trasách.
1.1.3 Koncepce veřejné infrastruktury
Doprava
Stávající silniční síť všech tříd i místní a účelové komunikace se nemění. Taktéž rozmístění
autobusových zastávek v řešeném území zůstává beze změny. Navrženo je nové autobusové
obratiště v centru obce v zastavitelné ploše Z16. Dále se v ÚP Bílá navrhuje zřídit tři
parkoviště v centru obce v zastavitelných plochách Z16 a Z17 a na ploše přestavby P4, mimo
centrum pak parkoviště na Mezivodí v zastavitelné ploše Z18.
Stávající cyklotrasy se nemění. Nově se navrhuje zbudování společné stezky pro pěší i
cyklisty podél silnice I/56 od rozcestí Černá po Mezivodí a cyklotrasa z údolí Černé Ostravice
do sedla Vjadačka. Stávající pěší okruh pro sport a rekreaci se nemění. Navrženo je
prodloužení chodníku podél silnice I/56 v centru obce.
Vodní hospodářství
Stávající systém zásobování pitnou vodou z místních zdrojů zůstává zachován.
V rámci ÚP se navrhuje prodloužení vodovodního řadu ze zdroje centrum-západ1) (u
řadových domů) východním směrem k bytovému domu vedle hotelu Pokrok a jižním směrem
kolem zámečku do "chatové oblasti v Bílé". Objekty mimo dosah stávajících a navržených
vodovodů, jsou a nadále budou zásobovány vodou z vlastních vodních zdrojů a studní.
Čištění (ČOV) a odvod (kanalizace podél silnice I/56) odpadních vod do recipientu (Bílá
Ostravice) z centra obce je dostačující. Likvidace odpadních vod u objektů mimo dosah
kanalizace bude řešena pomocí bezodtokých jímek nebo malých domovních čistíren
odpadních vod, které musí být doplněny dalším stupněm čištění - zemním filtrem. Dešťové
vody budou přednostně zasakovány nebo odváděny povrchově nebo dešťovou kanalizací do
vodotečí.
Energetika a spoje
Hlavním zásobovacím vedením elektrické energie zůstane vedení vysokého napětí 22 kV,
linka VN č. 200 vycházející z rozvodny Frýdlant nad Ostravicí. Stávající systém dvaceti
distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území je postačující.
Vytápění rodinných domů, objektů občanského vybavení i výroby zůstanou lokální, tj.
vytápěny domovními nebo podnikovými kotelnami. Preferovaným palivem je el. energie,
propan-butan aj. ekologická paliva.
Stávající podzemní dálkový kabel procházející obcí podél silnice I/56 se nemění, stejně jako
devět méně významných radioreléových tras vedoucích nad jejím územím a sedm radiových
stanic v lokalitách Bumbálka, Kavalčanky, Konečná, Sukenická, Vjadačka a Zbojnická (2x).

1)

viz kapitola 3.10.3
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Nakládání s odpady
Bude zachován dosavadní systém, veškerý odpad (komunální, nebezpečný i stavební suť) je
odvážen a likvidován mimo území obce.
Občanské vybavení
Plochy stávajících zařízení občanského vybavení jsou územně stabilizované. Nacházejí se v
centru obce Bílé podél silnice I/56, kromě několika kaplí ležících uprostřed lesních porostů
nebo na horských pasekách.
V návrhu ÚP jsou navrhovány nová občanská vybavení na zastavitelných plochách Z5
(sjezdovka doplněná sedačkovou lanovkou) a Z6 (bobová dráha) a dále zastavitelné plochy
Z7 až Z13 pro rozšíření lyžařského areálu vč. sedačkové lanovky. V centru obce je pak
navržena plocha přestavby P3 (sport).
Veřejná prostranství
Veřejná prostranství centrálního charakteru se nacházejí u silnice I/56 v centru Bílé, funkci
veřejných prostranství plní i místní komunikace, chodníky pro pěší a prostranství umožňující
přístup k ostatním funkčním plochám zastavěného území i k zastavitelným plochám a
umožňují prostup zastavěným územím do volné krajiny. Stávající ani navržené plochy veřejné
zeleně nebo parků se v obci nenacházejí.
Jako veřejná prostranství jsou v ÚP navrženy dvě v zastavitelných plochách Z14 a Z15.
1.1.4 Koncepce uspořádání krajiny
Návrh ÚP Bílá respektuje následující zásady pro uspořádání krajiny:
•
rozvoj obce nesmí znehodnotit typický vzhled krajiny, tj. lesní krajiny v oblasti
Moravských Beskyd,
•
jsou vymezeny a hájeny ekologicky a krajinářsky nejhodnotnější části krajiny (CHKO
Beskydy, evropsky významná lokalita NATURA 2000 Beskydy, maloplošná zvláště
chráněná území přírody),
•
rozvojové plochy jsou navrženy výhradně ve III. zóně ochrany CHKO. V I. zóně CHKO
nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy, ve II. zóně CHKO je navržena pouze
zastavitelná plocha Z20.
•
zastavitelné plochy jsou umístěny tak, aby byly zachovány průchody do volné krajiny,
•
změny v území obce jsou navrženy tak, aby v maximální možné míře respektovaly
významné krajinné prvky tzv. "ze zákona" (tj. lesy, vodní toky, rybníky, nivy toků),
•
upřesněn je průběh územního systému ekologické stability (ÚSES),
•
vymezením přírodních ploch (paseky NPP) jsou stanoveny podmínky pro zachování a
obnovu typických horských pasek,
•
podporováno je extenzivní využívání zemědělské půdy, typická zemědělská výroba
horského charakteru, pastvinářství a rozšiřování trvalých travních porostů na úkor orné
půdy,
•
kolem vodotečí je navrženo ponechat nezastavěné pásy min. 6-8 m od břehových hran pro
zajištění průchodnosti území, vývinu břehových doprovodných porostů, údržby koryt
apod.,
•
vodní toky není přípustné zatrubňovat,
•
prostupnost krajiny pro hospodářské a rekreační využívání je zachována respektováním
stávajících a doplněním navrhovaných místních a účelových komunikací,
cykloturistických a pěších tras,
-8-
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ve "volné krajině" je zachována možnost realizace vodohospodářských a protierozních
opatření a staveb, staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb nezbytných pro
hospodaření v lesích a na zemědělské půdě. Konkrétně je do územního plánu zapracováno
protipovodňové opatření podél toku Černé Ostravice.

•

1.2

Vztah územně plánovací dokumentace k jiným koncepcím

Obecným cílem územně plánovací dokumentace je vypracovat návrh územního rozvoje a
uspořádání obce v souladu s přírodními, historickými, kulturními i civilizačními hodnotami
řešeného území při respektování požadavků vyšších rozvojových koncepcí území i požadavků
dotčené obce, z čehož pak plyne, že základní cíle územně plánovací dokumentace nemohou
být v rozporu s hlavními cíli ochrany ŽP.

2 Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům
ochrany životního prostředí přijatých na vnitrostátní úrovni
2.1

Vztah ÚP Bílá k přijatým cílům ŽP na vnitrostátní úrovni

Záměry a změny navrhované v návrhu ÚP Bílá jsou zpracovány v souladu s koncepčním
materiálem: "Politika územního rozvoje ČR 2008", schválená usnesením Vlády České
republiky č. 929 ze dne 20.7.2009.
Bílá je zařazena do specifické oblasti republikového významu SOB 2 Beskydy, která je
územně vymezena administrativními obvody obcí: ORP2) Frýdlant nad Ostravicí (Bílá,
Janovice, Staré Hamry), ORP Frenštát pod Radhoštěm (Frenštát pod Radhoštěm,
Trojanovice), ORP Frýdek-Místek (Krásná, Morávka, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty), ,
ORP Jablunkov (Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, Milíkov), ORP Třinec
(Košařiska, Řeka, Komorní Lhotka, Smilovice).
Poznámka: Specifické oblasti jsou území, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska
hospodářského rozvoje, sociodemografických podmínek nebo stavu složek životního prostředí.
Zároveň se jedná o území specifických přírodních nebo civilizačních hodnot republikového nebo
oblastního významu.

Specifické oblasti zahrnují obce, ve kterých je dle zjištěných skutečností nejnaléhavější
potřeba řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území. Účelem vymezení
specifických oblastí je, aby v nich kraje, ministerstva a jiné ústřední správní úřady v rámci
svých působností vytvářely podmínky pro odstranění problémů s cílem umožnit udržitelný
rozvoj území a to v souladu s cíli a úkoly územního plánování definovanými stavebním
zákonem a při respektování republikových priorit územního plánování a ochrany přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území.

2.2

Vztah ÚP Bílá k jiným platným koncepcím Moravskoslezského kraje
(MSK)

Pro obec Bílá jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
dne 22.12.2010 usnesením č. 16/1426, kterým je taktéž potvrzeno zařazení obce Bílá do
specifické oblasti SOB 2 Beskydy.

2)

ORP .... obec s rozšířenou pravomocí
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Návrh ÚP Bílá respektuje následující obecné požadavky na využití území, stanovené
ZÚR MSK pro specifickou oblast SOB 2 Beskydy:
•
ochranu kulturně historických hodnot sídel a vysokých přírodních hodnot krajiny včetně
významných krajinných horizontů,
•
podporu obytné a rekreační funkce sídel též mimo hlavní rekreační střediska, jejich rozvoj
řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou,
•
rozvoj sídel přednostně využít plochy v rámci zastavěného území, nová zastavitelná území
vymezovat výhradně v návaznosti na stávající zastavěná území při zohlednění pohledové
exponovanosti lokalit a dalších podmínek ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny,
•
zkvalitnění dopravního propojení a obsluhy rekreačních středisek vč. dopravní dostupnosti
příhraničního území se Slovenskem,
•
v řešeném území považovat za hlavní rozvojový areál pro sjezdové lyžování SKI
Vítkovice-Bílá,
•
při rozšiřování a umisťování nových sportovních a rekreačních zařízení zohledňovat jejich
dopravní dostupnost, pohledovou exponovanost a další podmínky ochrany přírodních a
kulturních hodnot krajiny,
•
nepřipustit rozšiřování stávajících a vznik nových lokalit určených pro stavby k rodinné
rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné rekreace realizovat výhradně přeměnou objektů
původní zástavby na rekreační chalupy,
•
rozvoj ubytovacích zařízení v oblasti orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční
využitelností a mimo zastavěné území obcí s kapacitou do cca 50 lůžek,
•
podporu rozvoje občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a
cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití i mimo hlavní centra,
•
podporu rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbě na pěší dopravu a cyklistickou
dopravu,
•
podporu rozvoje turistických pěších a cyklistických tras,
•
nové plochy pro bydlení a rekreaci vymezovat současně s plochami a koridory
odpovídající veřejné infrastruktury výhradně ve vazbě na zastavěná území sídel,
•
nové plochy sportovně rekreačních zařízení včetně koridorů odpovídající dopravní a
technické infrastruktury na území CHKO Beskydy vymezovat s ohledem na požadavky
dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny,
•
zapracovat veřejně prospěšná opatření (prvky územního systému ekologické stability)
nadregionální biokoridory K 146 H a K 147 H, regionální biokoridor č. 634, regionální
biocentra č. 103, 104, 145, 162, 212.
Záměry a změny navrhované v návrhu ÚP Bílá jsou zpracovány v souladu s následujícími
koncepčními materiály MSK:
•
Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury MSK,
•
Územní energetická koncepce MSK,
•
Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší MSK,
•
Plán odpadového hospodářství MSK,
•
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací MSK,
•
Krajský program snižování emisí MSK,
•
Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny MSK,
•
Surovinová politika MSK,
•
Aktualizace nadregionálního a regionálního systému ekologické stability na území MSK,
- 10 -
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území MSK,
Koncepce pro opatření na ochranu před povodněmi v ploše povodí na území MSK,
Strategie rozvoje kraje na léta 2009-2016,
Program rozvoje MSK na období 2010-2012,
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a
Slezska na léta 2009 - 2013,
Koncepce rozvoje zemědělství a venkova,
Bílá kniha - investiční stavby na silniční síti II. a III. tříd MSK,
Plán oblasti povodí Odry 2010-2015,
Akční plány ke strategickým hlukovým mapám,
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2010-2014,
Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy.

3 Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území
a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna
územně plánovací dokumentace
3.1

Vymezení řešeného území

Rozsah řešeného území o celkové ploše 5645 ha je graficky vyznačen na leteckém snímku
uvedeném na následující straně. Základní členění řešeného území dle druhů pozemků je
uvedeno v následující TAB. 3. Rozsah řešeného území graficky - viz následující stránka
TAB. 3 Řešené území v členění dle druhu pozemků
druh pozemku
Bílá celkem
zemědělské pozemky
lesní pozemky
zastavěné plochy
zemědělské pozemky celkem
z toho:
orná půda
trvalé travní porosty
ostatní zemědělské pozemky

3.2

plocha pozemku
[ha]
[%]
5645
258
5243
144
258
19
233
6

100,0
5
93
2
100
7
90
3

Geomorfologické a geologické poměry

Návrhem ÚP řešené území je výrazně členité, má charakter horského reliéfu, který je
z geologického hlediska tvořen horninami karpatského flyše. Podél Černé a Bílé Ostravice
jsou znatelné fluviální sedimenty ve formě teras. Nejvyšším bodem na severozápadě vrch
Trojačka (987 m.n.m.), nejnižším je pak místo, kde Ostravice opouští administrativní území
obce (cca 520 m.n.m).
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Z hlediska geomorfologického členění se řešené území nachází na území následujících
geomorfologických jednotek:
- Západní Karpaty - provincie
- Vnější Západní Karpaty - soustava (subprovincie)
- Západní Beskydy - oblast
- Moravskoslezské Beskydy - celek
- Radhošťská hornatina - podcelek
- Klokočská hornatina - podcelek

Kvartérní pokryv řešeného území graficky je velmi rozmanitý, vyskytují se zde tyto
nezpevněné sedimenty Českého masivu a Karpat:
nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk),
svahové sedimenty (hlína, písek),

•
•

Zpevněné sedimenty flyšového pásma Karpat:
pískovec, slepenec,
jílovec, silicit, vápenec,
jílovec, pískovec,
pískovec, jílovec,
pískovec, slepenec, jílovec,
pískovec, jílovec,
jílovec, pískovec, slepenec.

•
•
•
•
•
•
•

3.3

Klimatické podmínky

Dle klimatické regionalizace (E. Quitt) se řešené území nachází na rozhraní chladných
klimatických oblastí CH7 (nejnižší část), většina území pak v oblasti CH6 a v Zadních horách
v oblasti CH4 (nejvyšší lokality). Léto je zde krátké, mírné až chladné, zima chladná
(zejména v Zadních horách, výrazně v závislosti na nadmořské výšce). Roční úhrn srážek je
vysoký, většinou překračuje 1000 mm, dlouhé trvání sněhové pokrývky.
TAB. 4 Vybrané klimatické charakteristiky řešeného území:
charakteristika

CH7

CH6

CH4

počet letních dnů:
10 –30
10 –30
0 –20
počet mrazivých dnů:
140 – 160
160 – 180
140 – 160
průměrná teplota v lednu:
-3 až -4°C
-4 až -5°C
-6 až -7°C
průměrná teplota v červenci:
15 – 16°C
15 – 16°C
14 – 15°C
srážkový úhrn ve vegetačním období 500 – 600 mm 600 – 700 mm 600 – 700 mm
srážkový úhrn v zimním období:
350 – 400 mm 400 – 500 mm 400 – 500 mm
počet dnů se sněhovou pokrývkou:
100-120
120-140
140-160

3.4

Ovzduší

?Vliv na kvalitu ovzduší v obci mají velké zdroje znečištění v regionu, které jsou v případě
řešeného území relativně blízko (zejména hutní a energetické podniky ve Frýdku-Místku
a Třinci).
Z místních vlivů jsou hlavním znečišťovatelem lokální topení a silniční provoz.
Situaci nepříznivě ovlivňuje absence plynofikace obce. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění
dochází ke zvýšení emisí částic, polyaromatických uhlovodíků, příp. těžkých kovů. Pokud je
v lokálních topeništích spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů.
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Možnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a
mnohdy finančně náročné (údržba zpevněných ploch, zkvalitnění a přeložky komunikací
apod.).
Významným pozitivním faktorem z hlediska vlivu na čistotu ovzduší je v řešeném území
orientace a proudění větrů, členitost, nadmořská výška a lesnatost území.
V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné snížení koncentrací
škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. Na
celkovém sestupném trendu množství emisí ze zdrojů znečišťování se vedle postupných
hospodářských změn výrazně projevila řada opatření ke snížení emisí realizovaných
provozovateli zdrojů a postupná změna palivové základny u všech kategorií stacionárních
zdrojů.
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší (OZKO) na základě dat z roku 2004 - 2010 nepatří území obce Bílá k oblastem se
zhoršenou kvalitou ovzduší3).

3.5

Hydrologické poměry a vodní zdroje

Z hlediska členění dle hydrogeologické rajonizace se řešené území nachází v prostoru
Karpatského paleogénu.
Frýdecko Místecko náleží Baltskému úmoří odvodňované řekou Odrou. Hlavním tokem
západní části řešeného území je Bílá Ostravice, východní části pak Černá Ostravice.
Bílá Ostravice v úseku od pramene po soutok s tokem Lučovec (2-03-01-001/7,6124)), hlavní
přítoky Bumbálský potok a Vítová. V místní části Mezivodí přitéká zprava Lučovec
(2-03-01-002/6,696), s přítokem potoka Lučkov. V úseku od přítoku s Lučovcem po soutok s
potokem Smradlavka pokračuje Bílá Ostravice (2-03-01-003/6,935) s přítoky Salajský potok,
Klučkový potok a Slaná. Od soutoku se Smradlavkou po soutok s Černou Ostravicí je
hlavním přítokem Bílé Ostravice (2-03-01-005/4,615) Hutířov. Podstatnou část jižní části
řešeného území je odvodňován Smradlavkou (2-03-01-004/16,635) s přítoky Smutná, Malá
Smradlavka, Kavalčanský potok, Ourabka, Javořinský potok. Na severu zasahuje do řešeného
území dílčí část povodí Ostravice (2-03-01-007).
Hlavními přítoky Černé Ostravice (2-03-01-006/28,908) jsou Borsučí, Baraní potok, Stupný
potok, Chladná voda, které odvodňují celou západní část řešeného území. Mimo řešené území
se ze severu do Černé Ostravice vlévá řada potoků (Škorňanský potok, Hartýsov, Medvědí
potok, Lučný potok, Ciroš).
Nedaleko napojení silnic I/56 a II/461 se nachází soutok Bílé a Černé Ostravice, odtud pak
tok pokračuje již jen jako řeka Ostravice severozápadním směrem na Frýdlant, Frýdek Místek
a Ostravu, kde se vlévá do Odry.
V řešeném území se nachází větší počet místních vodních zdrojů, které jsou využívány k
zásobování zástavby obce. Výjimkou je zdroj Zimná voda, který slouží k zásobování zástavby
na Bílém Kříži ve Starých Hamrech.
Vodní nádrž Šance ležící na území sousední obce Staré Hamry má stanovena ochranná pásma
I. a II. stupně (rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 153946/2006
ze dne 29.9.2006, které bylo změněno rozhodnutím č.j. MSK 146223/2008 ze dne 1.12.2008).

3)
4)

Pojem oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezuje zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Číslo hydrologického povodí/plocha povodí [km2]
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Ochranné pásmo II. stupně, které zasahuje do řešeného území, je dle účelu rozděleno na
dalších 15 podskupin.
Dle Nařízení vlády ČR č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro život a
reprodukci původcích druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu
jakosti těchto vod, ve znění č. 169/2006 Sb. jsou stanoveny povrchové vody vhodné pro život
a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. Bílá Ostravice, Lučovec,
Smradlavka, Smutná, Čurabka, Černá Ostravice, Borsučí, Baraní, Lučný, Chladná voda,
Ostravice a dva bezejmenné toky jsou uvedeny na seznamu a zařazeny mezi lososové typy
vod - povrchové vody, které jsou nebo se stanou vhodnými pro život ryb lososovitých.
Veškerá činnost ovlivňující kvalitu těchto vod musí vést ke splnění imisních standardů pro
lososové vody dle tab. č. 2 Nařízení vlády č.71/2003 Sb.
V řešeném území se nachází několik malých vodních ploch, tzv. klauzy (uměle vytvořené
nádrže), které v dřívějších dobách sloužily ke splavování dřeva z hor do údolí. Zbudovány
jsou na tocích Bílé Ostravice (Bedřichův klauz), Smradlavky (Maxův klauz) a Čurabky
(Čurabský klauz). Další tři nádrže jsou na tocích Černé Ostravice a Lučovce (Kocián klauz).
Tyto nádrže jsou dle informací obce novější a nesloužily k plavení dřeva.
Celé řešené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy (viz Nařízení
vlády č. 40/1978 Sb.). Limitováno je zde především plošné odlesňování a odvodňování
pozemků a výstavba objektů, v nichž se nakládá s vodou nebezpečnými látkami.
Záplavová území nejsou u vodních toků v obci stanovena.
Kapacita stávajících vodních zdrojů je postačující pro zásobování pitnou vodou.

3.6

Charakteristika půdního fondu

Základní kvalitativní charakteristikou půd jsou tzv. bonitované půdně ekologické jednotky
(dále jen BPEJ), které jsou popsány pětimístným numerickým kódem - viz Vyhláška
č. 327/1998 Sb., kde druhá a třetí číslice kódu vyjadřuje hlavní půdní jednotku (dále jen HPJ),
tj. účelové seskupení půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým
půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím
opatřením).
TAB. 5 Charakteristika hlavních půdních jednotek, které se vyskytují v řešeném území:
kód
HPJ
36

37

40

48

50
71

charakteristika BPEJ
Kryptopodzoly modální, podzoly modální, kambizemě dystrické, případně i kambizem modální
mezobazická, bez rozlišení matečných hornin, převážně středně těžké lehčí, s různou skeletovitostí,
půdy až mírně převlhčované, vždy však v chladném klimatickém regionu
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
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
Kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické a oglejené a pseudogleje
modální na opukách, břidlicích, permogarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez
skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému, převážně jarnímu zamokření
Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které
nejsou v HPJ 48, 49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem
k dočasnému zamokření
Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak výrazně vlhčí při terasových
částech úzkých niv
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Jednotlivé BPEJ jsou zařazeny podle kvality do tříd ochrany zemědělské půdy. Třída ochrany
I. označuje nejkvalitnější půdy, třída ochrany V. nejméně kvalitní půdy. Na řešeném území
převažuje třída ochrany V, v omezené míře je zastoupena třída ochrany III v okolí lokality
Školka Mlýn. Třídy ochrany I., II. a IV. v řešeném území nejsou zastoupeny. Nejvýznamněji
jsou zastoupeny hlavní půdní jednotky 40 a 36, v centru obce pak 71. Odvodněné pozemky v
území nejsou.

3.7

Ložiska surovin, svážná a poddolovaná území

Malé nevýhradní ložisko vápence (č. 905870000 Bílá) se nachází v blízkosti soutoku Bílé a
Černé Ostravice. V řešeném území jsou registrovány plochy aktivních i potencionálních
svahových deformací. Poddolování se v celém správním území obce Bílá nevyskytuje.

3.8

Ochrana přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny

3.8.1 Zvláště chráněná území
Celé řešené území obce Bílá leží v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy
(viz §14 odst. (2)b zákona č. 114). CHKO Beskydy byla vyhlášena Ministerstvem kultury
výnosem 5375/73 z 5. 3. 1973, celková rozloha CHKO Beskydy činí 1160 km2. Nacházejí se
zde první tři zóny ochrany (přírodní-jádrová, polopřirozená a kulturně-krajinná).
Dále se v řešeném území nachází dvě další zvláště chráněná území (viz §14 odst. (2) zákona
č. 114):
•
národní přírodní rezervace Salajka o rozloze cca 22 ha, rozkládající se na severním svahu
Beskyd nedaleko od lokality Bumbálka, je zde chráněn zachovalý jedlobukový prales se
zvláště mohutnými jedlemi. Jde o nejkrásnější prales v Beskydech, jeden ze vzácných
zbytků přirozených porostů typických pro střední a vyšší beskydské polohy,
•
přírodní památka Lišková o rozloze cca 2,5 ha tvoří smíšený lesní porost, který se nachází
na severozápadních svazích, asi 400 m severně od vrcholu Korytovo (881,6 m n. m.), v
pramenné oblasti Velké Smradlavé asi 3 km západně horského střediska Bumbálka.
Celé řešené území se nachází v prostoru evropsky významné lokality NATURA 2000
Beskydy - CZ 0724089 (viz Nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. doplněné o Nařízení vlády
ČR č. 301/2007 Sb.).
3.8.2 Územní systém ekologické stability5) (dále jen ÚSES)
ÚSES v území Bílé je vymezen v lesních porostech CHKO Beskydy, výjimečně je veden
břehovými porosty toků. Cílové vegetační formace pro většinu prvků jsou horské lesní
porosty.
Nadregionální a regionální biocentra a biokoridory jsou vymezeny podle porostových skupin.
Biocentra jsou vymezena jako územně stabilizovaná. Upřesnění, tj. optimalizaci tahů
nadregionálních a regionálních biokoridorů lze provádět v lesních hospodářských plánech v
rámci vyznačeného prostorového vymezení v hlavním výkresu návrhu ÚP obce Bílá. Podobně
jsou upraveny trasy lokálních biokoridorů v lesních hospodářských plánech.

5)

Dle §3 odst.1 písm.a) zákona č. 114/1992 Sb.
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Územní systém ekologické stability je v území Bílé vymezen těmito prvky:
•
NRBK K 146 H, vychází v Čeladné z NRBC 10 Radhošť-Kněhyně a vede jihovýchodním
směrem do Bílé, kde se napojuje na NRBK K 147 H,
•
NRBK K 147 H, vstupuje do Bílé ze Zlínského kraje a vede severovýchodním směrem až
do Jablunkovské brázdy, kde přechází na území Slovenské republiky,
•
RBC 103 Bílý Kříž, 104 Bobek, 162 Lišková a 212 Salajka, jsou vložena v
NRBK K 147 H,
•
RBC 145 Kladnatá, je vloženo v NRBK K 146 H,
•
RBK 634, spojuje NRBK K 147 H (RBC 104) s RBC 260 Velký Lučný na území obce
Staré Hamry,
•
lokální ÚSES-severní větev, zahrnuje LBK 2, LBK 46, LBK 48 a LBC 1, LBC 49,
LBC 50, LBC 51, vychází z NRBK K 147 H a vede podél toku Černé Ostravice do obce
Staré Hamry,
•
lokální ÚSES-západní větev - zahrnuje LBK 1 a LBC 9 - vychází na území obce Horní
Bečva z NRBK K 146 H a vede horským hřebenem do obce Čeladná.
Užité zkratky:
NRBK = nadregionální biokoridor, RBC = regionální biocentrum, RBK = regionální biokoridor, LBC = lokální
biocentrum, LBK = lokální biokoridor

Vymezení skladebných prvků ÚSES bylo prověřeno z hlediska návazností na okolní obce.
Všechny okolní obce kromě Horní Bečvy mají platné územní plány s vymezeným ÚSES.
Nadregionální a regionální prvky ÚSES ve starším územním plánu Velkých Karlovic nejsou
plně v souladu se ZÚR Moravskoslezského a Zlínského kraje a budou muset být upraveny.
Jinak je územní vymezení všech úrovní ÚSES a návaznost mezi jednotlivými obcemi
zajištěna.
3.8.3 Významné krajinné prvky6) (dále jen VKP)
Vodní toky, nivy vodních toků, rybníky, jezera a lesy, jsou ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších úprav, považovány za VKP a jako takové
požívají zákonnou ochranu. Řešení územního plánu tyto VKP respektuje.
Registrované VKP dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. se ve správním území nenacházejí.

3.9

Limity využití území

3.9.1 Limity vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí
Jedná se o:
•
ochranné pásmo silnice I. třídy - 50 m, resp. II. třídy - 15 m mimo zastavěné území obce,
•
ochranné pásmo nadzemního vedení elektrické energie VN 22 kV - 7 (10) m,
•
ochranné pásmo kabelového vedení el. energie VN 22 kV - 1 m,
•
ochranné pásmo podzemního dálkového kabelu - 1,5 m,
•
ochranné pásmo spojů - kruh o poloměru 150 m,
•
ochranné pásmo vodního zdroje - vodní nádrže Šance, II. stupně,
•
chráněná oblast přirozené akumulace vod Beskydy,
•
vodní toky, rybníky, lesy, jako VKP,
6)

Dle §3 odst.1 písm. b) (tzv. "VKP ze zákona") a §6 (tzv. "registrované VKP") zákona č."114/1992"Sb., o ochraně přírody
a krajiny; významným prvkem jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny,které utvářejí její
typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
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•
•
•
•
•
•

•

•

ochranné pásmo pozemků plnících funkci lesa - 50 m od okraje lesních pozemků,
chráněná krajinná oblast Beskydy včetně rozmezí zón odstupňované ochrany CHKO,
evropsky významné lokality NATURA 2000 - Beskydy - CZ0724089,
maloplošné zvláště chráněné území - NPR Salajka, PP Lišková,
ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru ÚSES - 2000 m,
nemovité kulturní památky: kostel sv. Bedřicha (č.r. 26412/8-613), lovecký zámeček
č.p. 112 (č.r. 103858),
ochranné pásmo veřejného pohřebiště - 100 m (není vyhlášeno, vyplývá ze zákona o
pohřebnictví),
nevýhradní ložisko vápence č. 905870000 Bílá.

Další omezení ve využití řešeného území jsou:
•
památky místního významu, historicky a architektonicky hodnotné stavby -viz kap. 3.10.5
•
svahové deformace aktivní č. 3872, 3887, 3899 a 7822,
•
svahové deformace potenciální č. 3874, 3880, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3888, 3889,
3890, 3894, 3897, 3898, 3900, 3901, 5528, 5529, 5531, 5532, 5533, 5554, 5555, 5556,
5557, 5558, 8239,
•
svahová deformace stabilizovaná č. 3922,
•
lesní společenstva a vzrostlá zeleň ve volné krajině,
•
ochrana míst dalekého rozhledu před znehodnocením (zarůstáním lesem nebo zastavěním)
v lokalitách Javořina p.č. 3299, Bumbálka p.č. 3714, Skurkov p.č. 3757/5, Bobek
p.č. 3955/4 a Konečná p.č. 4033/5.
3.9.2 Omezení ve využití území vyplývající z řešení ÚP
Prvky, které po své realizaci získají vlastnosti, na které se vztahuje ochrana dle právních
předpisů a správních rozhodnutí, nejsou v návrhu ÚP Bílá obsaženy.
Rozsah nezastavitelného území 6 až 8 m od břehové hrany vodních toků, které musí být
respektováno všude, kde vodní toky přiléhají k zastavitelným plochám nebo přes ně
procházejí, je v návrhu ÚP dodržen.

3.10 Současný charakter sídla
3.10.1 Způsob využití území
Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce rekreační, obytná, (výrobní - těžba
dřeva) a částečně i obslužná. Obec Bílá patří mezi specifické rekreační obce, které jsou pouze
omezeně součástí sídelní struktury širšího regionu. Charakteristická, poměrně neobvyklá
sídelní struktura má původ v orografických podmínkách, ekonomické funkci a historii obce.
Bílá je typická velmi rozptýlenou zástavbou, která vznikla na základě ekonomického
(zemědělského a lesnického) využití území. V centrální části obce v současnosti žije
v 35 bytech cca 100 trvale bydlících obyvatel. Počet přítomných obyvatel výrazně kolísá v
závislosti na rekreační sezóně.
Základní členění současného funkčního využití ploch řešeného území je patrné z TAB. 3.
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3.10.2 Doprava
Silniční doprava
Řešeným územím procházejí dvě silnice první třídy a jedna silnice druhé třídy:
•
silnice I/35 (státní hranice PR/ČR - Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad
Bečvou- Valašské Meziříčí - státní hranice ČR/SR). Průměrná intenzita dopravy7)
[vozidel/24 hod.] zde v místě styku se silnicí I/56 činí 3974 (z toho lehkých 2791, těžkých
nákladních 1080 a motocyklů 103),
•
silnice I/56 (Opava - Ostrava - Frýdek Místek - Hlavatá). Průměrná intenzita dopravy zde
v místě centra obce Bílá činí 2956 (z toho lehkých 2111, těžkých nákladních 749 a
motocyklů 96),
•
silnice II/484 (Staré Hamry - státní hranice ČR/SR). Průměrná intenzita dopravy zde
v místě odpojení ze silnice I/56 činí 1543 (z toho lehkých 1403, těžkých nákladních 115 a
motocyklů 25).
Stávají síť místních a účelových komunikací je postačující.
Území obce Bílá je obslouženo autobusy s celkem dvanácti autobusovými zastávkami:
•
na silnici I/35 - Třeštík, Bumbalka,
•
na silnici I/56 - Staré Hamry, Bílá autobusová stanice, Bílá střed, Bílá zámeček, Bílá
Slaná, Bílá Mezivodí, Bílá Hájenka, Bílá Hlavatá kaple,
•
na silnici II/484 - Bílá Barání, Bílá Konečná státní hranice ČR/SR.
Statická doprava
Veřejné parkovací plochy jsou umístěny především přímo v centru Bílé, devět ploch (celkem
cca 6420 m2), dále v místní části Mezivodí (cca 270 m2), dvě plochy u chaty Sukenická, dvě
plochy v místní části Konečná a v dvě plochy v místní části Hlavatá (celkem cca 710 m2).
Cyklistická doprava
Řešeným územím prochází třináct vyznačených cyklistických tras:
•
461 Ostravice - Řečica - Jamník - Černá - Konečná (Slovensko),
•
472 Ústí - Janová - Hovězí - Huslenky - Halenkov- Karolinka - Velké Karlovice - Třeštík
- Hlavatá - Martiňák,
•
6020/1 Okruh Velké Karlovice: AC Machůzky - Léskové - Babská - Třeštík - Benešky Miloňov - AC Machůzky,
•
6020/5 Okruh Velké Karlovice: AC Machůzky - Léskové - Pod Javorem - Oselná
- Dupačka - U Tabulí - Sukenická - Třeštík - Pod Vysokou - hotel Razula - AC Machůzky,
•
6176 Černá - Bílá - Bumbálka,
•
6177 Podolánky-VJámě - Mezivodí - Salajka,
•
6180 Samčanka - Javořina - Bílá,
•
6180o Bílá - Javořina,
•
6181 Jamník - Gruň - Bílý Kříž - Černá,
•
6182 Černá - Bobek - Bílá,
•
6182o Kavalčanky - Kelčovské sedlo,
•
6183 Velká Smradlava - Maxova nádrž,
•
5401 Makov - Bumbálka,
•
trasa bez číselného označení Černá - Bílý Kříž.
7)

Zdroj: Celostátní sčítání dopravy z roku 2010
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Pěší doprava
Stávající rozsah pěších komunikací je postačující. Navrženo je pouze prodloužení chodníku
podél silnice I/56 v centru obce.
Železniční doprava
Řešeným územím neprochází žádná železniční trať. Nejbližší je trať č. 324
Frýdlant nad Ostravicí  Ostravice. Nejbližší železniční stanice vzdálená 14 km od
Obecního úřadu v Bílé je Ostravice, spojení je zajištěno autobusy.
3.10.3 Napojení na technickou infrastrukturu
Zásobování vodou
Současný systém zásobování řešeného území pitnou vodou je vyhovující. Čtyři lokality v
řešeném území jsou vybaveny vodovodní sítí:
•
centrum-západ - z vodního zdroje u řadových domů je voda čerpána do vodojemu, u
kterého je i úpravna vody. Z vodojemu jsou zásobovány řadové a rodinné domy v západní
části centra Bílé. Navrženo je prodloužení vodovodu jižním směrem podél cesty kolem
zámečku a východním směrem k bytovému domu vedle hotelu Pokrok,
•
centrum-východ - z vodního zdroje u cesty na Žarovjanku je zásobován hotel Pokrok a
východní část centra Bílé,
•
Konečná - z vodního zdroje je voda jímána do vodojemu, u kterého je i taktéž úpravna
vody. Z vodojemu je zásobována lokalita Konečná,
•
Bílý Kříž - z vodního zdroje Zimná voda na území obce Bílá je voda čerpána do
vodojemu Bílý Kříž ve Starých Hamrech. Tento zdroj nezásobuje pitnou vodou žádnou
lokalitu v řešeném území.
Objekty mimo dosah stávajících a navržených vodovodů, jsou a nadále budou zásobovány
vodou z vlastních vodních zdrojů, tj. studní.
V obci se nacházejí dvě místa významného odběru povrchové vody z Bílé Ostravice k
zasněžování Ski areálu Bílá.
Odvádění a čištění odpadních vod
Centrum obce Bílá je vybaven kanalizačním řadem vedeným podél silnice I/56. Kanalizace v
západní části obce je gravitační, ve východní části pak je kanalizace výtlačná se dvěma
čerpacími stanicemi. Přečištěné vody z ČOV jsou zaústěny do Bílé Ostravice.
Likvidace odpadních vod u objektů mimo dosah kanalizace se realizuje buď prostřednictvím
bezodtokových jímek (žump) a následným odvozem fekálií, nebo pomocí malých domovních
čistíren.
Zásobování elektrickou energií
Hlavním zásobovacím vedením elektrické energie je stávající vedení vysokého napětí 22 kV,
linka VN č. 200 vycházející z rozvodny Frýdlant nad Ostravicí a stávající systém dvaceti
distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území. Rozsah a technická úroveň instalace
elektrické energie se jeví jako postačující.
Zásobování teplem
Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním
vytápěním rodinných domků a samostatnými kotelnami pro objekty vybavenosti a výrobní
objekty. Palivem je nejčastěji dřevo, uhlí, koks, el. energie. V poslední době se rozvíjí využití
obnovitelných zdrojů.
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Zásobování plynem
Obec není napojena na veřejný plynovod.
Spoje
V obci jsou dostupné spojové služby, tj. telefonní styk a datová spojení. Programy českého
rozhlasu a televize jsou zajištěny z vysílačů Ostrava-Hošťálkovice, Lysá hora a Radhošť.
Distribuce jak radiového, tak i televizního signálu, je vyhovující.
Nakládání s odpady
Povinnost zpracování plánu odpadového hospodářství má ze zákona původce odpadů, který
produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu, nebo více než 1000 t ostatního odpadu.
Obec Bílá k těmto původcům nepatří.
Odpady jsou ukládány a zpracovávány v lokalitách mimo administrativní území obce. S tímto
řešením se počítá i v budoucnu. Na území obce nejsou registrovány žádné staré ekologické
zátěže. Provozované skládky, ať oficiální nebo černé, se v obci nenacházejí.
3.10.4 Ekonomický potenciál území - výroba, podnikání
Průmyslová výroba v obci není provozována. Pila Bílá ukončila provoz, její areál je navržen k
přestavbě na bydlení a občanské vybavení. Jako plocha smíšená výrobní je označen areál
Správy silnic Moravskoslezského kraje se skladovacími a provozními objekty údržby silnic.
Vzhledem k nejasné budoucnosti tohoto zařízení je v ploše umožněno využití k výrobě i k
výstavbě občanského vybavení.
V severní části obce u hranic se Starými Hamry je lom stavebního kamene, vápence, který
provozují Lesostavby Frýdek-Místek.
Živnosti a služby jsou provozovány v rodinných domech nebo v dílnách u rodinných domů.
Zemědělská živočišná výroba v obci není provozována. Na více místech v obci jsou chována
hospodářská zvířata v menším počtu kusů u rodinných domů (statků) převážně pro vlastní
potřebu. Zemědělská půda v obci patří převážně soukromým vlastníkům. Největší část půdy
obdělává JZD Staré Hamry.
Většinu lesů v Bílé spravují Lesy ČR, s.p., vlastní hospodaření řídí Lesní správa Ostravice. V
obci se nachází několik provozních objektů lesního hospodářství. Zpracování vytěženého
dřeva v Bílé neprobíhá, ale je odváženo do Ostravice nebo do Paskova.
Vysoká míra nezaměstnanosti v obci (v Bílé 16% - údaj z roku 2011) i regionu je hlavním
omezujícím faktorem dlouhodobého rozvoje řešeného území. Okres Frýdek-Místek patří z
hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v rámci
bývalého Severomoravského kraje, nadprůměrně při srovnání celé České republiky. Celý
okres je zařazen mezi regiony se soustředěnou podporou státu – strukturálně postižené
regiony. Problémy umocňuje i nepříznivý vývoj mzdové úrovně okresu Frýdek Místek po
r. 1990. Na druhé straně se na úrovni nezaměstnanosti pozitivně projevila lokalizace a rozvoj
průmyslové zóny v Nošovicích, která představuje regionální impuls pro zlepšení podmínek
zaměstnanosti i ve vzdálenějších územích okresu.
Základní ekonomický potenciál řešeného území proto i v budoucnu lze vidět v rozvoji
kvalitních služeb spojených s cestovním ruchem.
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3.10.5 Kulturně historické hodnoty území
V řešeném území se nacházejí kulturní památky místního významu a řada historicky a
architektonicky hodnotných staveb. Jsou to:
•
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Hlavaté p.č. 861,
•
kříž na Kyčeře, p.č. 382,
•
kříž na Mezivodí, p.č. 3407/54,
•
kaple sv. Antoníčka u Bílé Ostravice, p.č. 3621/46,
•
hájovna u Bedřichova klauzu, p.č. 720,
•
Bedřichův klauz, p.č. 4497/4,
•
kaple na Korytovém, p.č. 3792/1,
•
Maxův klauz, p.č. 4496,
•
pramen Smradlavka, p.č. 3853/1,
•
kaple na Kavalčankách, p.č. 3853/1,
•
sv. obrázek na Ježuli, p.č. 3853/2,
•
Čurábský klauz, p.č. 4499,
•
kříž u Černé Ostravice, p.č. 3916/1,
•
kříž na Baraním, p.č. 4059,
•
kříž na Konečné, p.č. 4072/1,
•
kříž na Beskydu, p.č. 4075/4,
•
hájovna v Bílé, p.č. 626,
•
bývalá hasičská zbrojnice, p.č. 1033,
•
horská chata Bílá, p.č. 1026,
•
penzion Hájovna, p.č. 822,
•
kaple v Bílé, p.č. 714,
•
bývalá fara, p.č. 770,
•
pomník památce padlých občanů Bílé v letech 1939 - 1945, p.č. 3407/81,
•
hotel Pokrok, p.č. 768/1,
•
bývalé nádraží, p.č. 753.
3.10.6 Rekreace a cestovní ruch
V řešeném území se nacházejí dvě sedačkové lanovky a dva lyžařské vleky ve Ski areálu Bílá
a dále deset menších lyžařských vleků v lokalitách:
•
Mezivodí ........................ 3×,
•
Třeštík ............................ 2×,
•
Bumbálka ...................... 2×,
•
Masarykova chata .......... 1×,
•
chata Sněžná .................. 1×,
•
chata Doroťanka ............ 1×.
Po účelových komunikacích a lesních cestách je vedeno velké množství lyžařských
běžeckých tras. Trasy nejsou v územním plánu vyznačeny, jejich zřizování je možné ve všech
plochách s rozdílným využitím.
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Řešeným územím prochází několik turistických tras:
•
Smrk, sedlo - Bílá, potok-.Bobek (hranice ČR/SR),
•
Súľov (hranice ČR/SR) -Bílá - potok - Na Smutníkách (hranice ČR/SR),
•
Třeštík - Mezivodí - Podolánky, škola,
•
Hlavatá - Pustevny.
Jižně od centra obce Bílá je vybudován osvětlený okruh pro sport a rekreaci, který lze v létě
využít k pěším procházkám a v zimě k běžeckému lyžování.

3.11 Předpokládaný vývoj ŽP v řešeném území pokud by nebylo uplatněno
navrhované řešení ÚP
Bez pořízení ÚP Bílá lze predikovat v řešeném území do značné míry živelný vývoj, což se
může odrazit zejména v určité degradaci jak obytného prostředí z důvodu zanedbávání
technické infrastruktury, tak přírodního prostředí. Návrh ÚP Bílá v oblasti rozvoje technické
infrastruktury obsahuje akce, které bez pořízení ÚP nebudou pravděpodobně realizovány:
•
výstavba obytných objektů s možností doplňujícího přípustného využití (zastavitelné
plochy Z1, Z2, a plochy přestavby P1 a P2 v centru Bílé a zastavitelné plochy Z3 a Z4 v
místní části Hlavatá),
•
nové plochy a vybavení pro sport (zastavitelné plochy Z5 až Z7 a Z13 a plocha přestavby
P3 v centru Bílé, vč. sedačkové lanovky) a nové plochy a vybavení pro sport v lokalitě
Zbojnická (zastavitelné plochy Z8 až Z12, vč. nové sedačkové lanovky),
•
vymezení a úprava ploch pro využití jako veřejné prostranství (zastavitelné plochy Z14,
Z15 a Z19),
•
v místě křížení silnice I/56 s místní komunikací vedoucí k zámečku v centru Bílé na
zastavitelné ploše Z16 obratiště pro autobusy,
•
nové parkoviště v centru Bílé v zastavitelné ploše Z17 vč. návrhu parkování v ploše
přestavby P4,
•
nová parkoviště na zastavitelné ploše Z18 v Mezivodí,
•
"Stezka beskydskými korunami stromů" na ploše Z20.
Návrh ÚP sice nenavrhuje, ale nevylučuje:
•
doplnění výhyben na obslužných komunikacích s malým dopravním významem o délce
nad 300 m a u veřejně přístupných obslužných a účelových komunikací o šířce do 4,5 m,
které zabezpečují dopravní zpřístupnění jednotlivých objektů a pozemků v řešeném
území,
•
doplnění obratišť u slepých komunikací s délkou nad 80 m.
Návrhem ÚP Bílá je taktéž řešení implementaci prvků lokálního ÚSES do nadregionálního,
resp. regionálního systému ÚSES, vč. detailně lokalizuje prvky ÚSES v řešeném území.
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4 Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být
územně plánovací dokumentací významně ovlivněny
Nejvýznamnějším ovlivněním plynoucím z návrhu územního plánu bude z hlediska přírodě
blízkému prostředí zábor lesní půdy o celkové výměře 17,81 ha (tj. plochy Z1, Z2, Z5 až
Z13, P3 a částečně Z20).
Návrh ÚP Bílá neobsahuje žádný jiný koncepční návrh, který významně ovlivňuje základní
charakteristiky současného životního prostředí v řešeném území.

5 Současné problémy a jevy ŽP, které by mohly být uplatněním
územně plánovací dokumentací významně ovlivněny, zejména
s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti
Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí okolních sídel
do značné míry předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i rozvoj vlastního řešeného území.
Územní rozsah a přímé negativní vlivy na přírodní složky ŽP byly zpracovatelem návrhu ÚP
Bílá podrobně konzultovány s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Na základě těchto
konzultací pak byly některé návrhy (týkající se zejména rozsahu územních nároků na
občanské vybavení pro sport) redukovány.
Problémy a jevy dotýkající se ŽP, které budou pořízením návrhu ÚP Bílá významně
ovlivněny, se proto v řešeném území nevyskytují.8)

6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů
navrhovaných variant územně plánovací dokumentace, vč.
vlivů sekundárních, trvalých a přechodných, kladných a
záporných
Veškeré záměry obsažené v návrhu ÚP Bílá, jsou řešeny v jediné variantě, jiné využití území
se v dané fázi projektové přípravy území neočekává. Vlivy nulové varianty (tzn. nerealizace
záměrů ÚP Bílá) jsou shrnuty v kap. 3.11.
Realizací navrhovaných záměrů nedojde k výraznému ovlivnění charakteristiky krajinného
rázu, zejména pak charakteristiky přírodní a charakteristiky prostorových vztahů a uspořádání
krajinné sféry.
Současný stav ŽP bude do určité míry přechodně ovlivněn v průběhu výstavby objektů na
zastavitelných plochách (viz TAB. 1) v důsledku mírného nárůstu silniční dopravy na
přístupových komunikacích. Tato problematika není předmětem řešení ÚP, musí být proto
řešena v rámci programu organizace výstavby zahrnující optimalizaci provádění stavebních
prací.

8)

Řešené území se nachází mimo ptačí oblast
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6.1

Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví

Vlivy na lidské zdraví jsou velmi problematicky hodnotitelné, jejich hodnocení nezahrnuje
pouze porovnání předpokládaných hladin hluku, emisí znečišťujících látek aj. s legislativně
stanovenými limity, hodnocení by mělo zahrnout obtížně kvantifikovatelné subjektivní pocity
obyvatel (faktor pohody), a to především u citlivých skupin populace (děti, senioři).
Např. zvýšená úroveň dopravy a pohyb osob v době lyžařské sezony, může u části stálých
obyvatel obce vyvolávat určitý pocit nepohody a rozladěnosti. Lze však předpokládat, že
většina obyvatel je historicky na tuto situaci méně vnímavá už proto, že valná část z nich je na
aktivity spojené s lyžováním i hospodářsky závislá.
Kvantifikovat vlivy realizace ÚP Bílá na lidské zdraví je pak možné pouze v rámci rizikové
studie9) (Risk assessment), zpracované na podkladě podrobné hlukové a imisní studie.
V návrhu ÚP Bílá nejsou obsaženy žádné změny v území takového rozsahu nebo charakteru
(např. elektrárna, letiště, dálnice, přehrada, velký jez aj.), které by měly přímý významný vliv
na obyvatelstvo a na jeho zdravotní stav.

6.2

Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu a floru

Krajinný ráz, považovaný za kategorii smyslového vnímání, je utvářen přírodními a
kulturními prvky, složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a
projevy v krajině. Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových
vztahů, uspořádání jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost,
působivost a neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. Každá charakteristika se
navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích krajiny, zároveň také
hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, harmonického měřítka
a vztahů v krajinném systému.
Z hlediska vlivu na dnešní stav krajiny a ekosystémů, dojde realizací návrhu ÚP Bílá k
následujícím změnám:
•
zábor pozemků ZPF, resp. lesní půdy - viz kap. 6.3,
•
zastavitelné plochy uvnitř CHKO Beskydy zasahují do III. zóny ochrany,
•
změna vzhledu stávající zástavby v obci.
Uvedené změny je však možno z hlediska globálního vlivu na krajinný ráz širšího okolí
považovat za zanedbatelné, bude-li nová výstavba pozemních staveb navržena a provedena s
ohledem na včlenění do přirozeného rázu okolní krajiny.
Vliv výstavby navrhovaných záměrů na biotickou složku krajiny bude taktéž velmi omezený,
vzhledem k proponovanému rozsahu nové výstavby a budou-li dodržena doporučená opatření
- viz kap. 8.

6.3

Vlivy na půdu a horninové prostředí

Celkový zábor půdy činí 25,64 ha, z toho zemědělské pozemky tvoří 7,29 %, tj. 1,87 ha, orná
půda se nezabírá. Lesních pozemků se zabírá 17,81 ha, nezemědělské půdy 5,96 ha.
Odvodněné zemědělské pozemky se nezabírají. Z celkového záboru je 21,29 ha pro
zastavitelné plochy a 4,35 ha pro plochy přestavby.

9)

Není povinnou součástí SEA
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TAB. 6 Přehled záborů půdy v členění podle funkčních ploch
funkční členění
smíšené obytné
občanské vybavení - sport
veřejná prostranství
dopravní infrastruktura
návrh celkem

zábor půdy celkem
[ha]

5,02
16,71
2,13
1,78
25,64

z toho zemědělské půdy

[%]

19,58
65,17
8,31
6,94
100,00

[ha]

[%]

0,39
--1,20
0,28
1,87

7,77
--56,34
15,73
7,29

Vyhodnocení záboru půdy bude zpracováno dle příslušných zákonných ustanovení
(zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona
č. 231/1999 Sb., vyhlášky č. 13/1994 MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
ZPF).
Z hlediska předpokládaných vlivů na půdu se návrh ÚP Bílá přijatelný, za dodržení
navrhovaných opatření (viz kap. 8).
Návrh ÚP Bílá neobsahuje žádné plochy změn v území (viz kap. 1), které by mohly narušovat
nebo negativně ovlivňovat horninové prostředí.

6.4

Vlivy na vodu

Realizací koncepčních záměrů obsažených v návrhu ÚP Bílá patrně nedojde k větším
změnám odtokových poměrů v území.
Systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován, tzn. z veřejného vodovodu a studní.
V centru obce je vybudována čistírna odpadních vod (ČOV), na kterou jsou svedeny
splaškové odpadní vody ze zástavby podél silnice I/56. Kanalizace v západní části centra obce
je gravitační, ve východní části centra obce je kanalizace výtlačná se dvěma čerpacími
stanicemi splašků. Přečištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do Bílé Ostravice. Rozsah
kanalizace se nemění. Bez napojení na kanalizaci zůstanou odlehlé lokality a osamocené
objekty, ke kterým by výstavba kanalizace byla neekonomická.
Dešťové vody budou přednostně zasakovány nebo odváděny povrchově do vodotečí. Hlavním
recipientem povrchové vody v obci je Bílá Ostravice.
Odlesnění cca 18 ha půdy vyvolá změnu odtokových poměrů v území s jistým dopadem do
vodního režimu nejbližších vodotečí, což však v poměru k celkovému rozsahu řešeného
území, který činí necelé 0,3%, lze považovat za vliv téměř zanedbatelný.

6.5

Vlivy na ovzduší a klima

Negativní ovlivnění současného stavu ovzduší a místního klima vlivem realizace všech
návrhů ÚP Bílá se nepředpokládá, protože s žádným významným zdrojem znečištění ovzduší
se v návrhu ÚP nepočítá.

6.6

Vlivy na hmotné statky a kulturní dědictví

Veškeré nemovité kulturní památky a památky místního významu jsou v návrhu územního
plánu respektovány. Případný negativní vliv návrhu ÚP na kulturně historické hodnoty území
lze považovat za zcela bezvýznamný.
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6.7

Vlivy na krajinu a ekosystémy

Vlivy návrh územního plánu Bílá z hlediska jeho dopadu na krajinu a ekosystémy lze
považovat za přijatelné z dále uvedených důvodů:
•
návrh ÚP plně zajišťuje návaznost prvků stávajícího územního systému ekologické
stability (jako územní předpoklad pro zachování ekologické rovnováhy v krajině),
•
harmonické měřítko krajiny není návrhem ÚP narušováno; rozsáhlejší změna v území, tj.
nové lyžařské sjezdovky jsou tvořena travnatými plochami,
•
jsou chráněny historické, architektonické a urbanistické znaky sídla vč. jejich vnějšího
obrazu,
•
je zachována prostupnost krajiny, stávající komunikace v nezastavěném území zůstávají,
podmínky pro využití nezastavěného území umožňují komunikace podle potřeby zřizovat.

7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a
záporných vlivů jednotlivých variant řešení a jejich
zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení
včetně jejich omezení
ÚP Bílá je vyhodnocen jako koncepce z hlediska vlivů na ŽP dle metodiky MŽP a
Metodického výkladu MŽP (viz Úvod). Vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zadáním
ÚP Bílá a stanovisky dotčených orgánů a organizací a samozřejmě byla také zohledněna
všechna související zákonná ustanovení.
Hodnocena je jediná varianta, jiné varianty umístění záměrů na území obce jsou za současné
situace bezpředmětné, vzhledem k připravenosti zájmových ploch, konfiguraci terénu,
situování existující i plánované zástavby, obslužné síti komunikací atd.
Při posuzování se vycházelo ze srovnání závěrů uvedených v kap. 3.11., tj. tzv. nulová
varianta a závěrů plynoucích z kap. 4 až 6.
Nulová varianta pro jednotlivé záměry (tj. "nerealizace" záměru a ponechání území
odpovídajícímu současnému stavu) představuje nepřímé negativní ovlivnění kvality prostředí
tím, že nebude využit možný volný potenciál obce, zejména co se týče doplnění občanské
vybavenosti a s tím související vytvoření nových pracovních příležitostí, využití sportovního a
rekreačního zázemí obce.
Opoždění nebo odmítnutí investic v oblasti dobudování potřebné infrastruktury obce by se
projevilo i zaostáváním v oblasti ekonomického zázemí obce.
Základní záporný vliv na životní prostředí řešeného území představuje poměrně značný zábor
lesních pozemků, viz kap. 6.3.
Soubor opatření vedoucími k eliminaci případných negativních dopadů navrhovaných záměrů
na životní prostředí a veřejné zdraví je popsán v následující kapitole.
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8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení, nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí
Dále navrhovaná opatření pro předcházení, snížení, nebo kompenzaci zjištěných nebo
předpokládaných negativních vlivů na životní prostředí vychází z hodnocení, uvedeném
zejména v kapitole 6 a z podmínek pro využití jednotlivých ploch navrhovaných v ÚP Bílá,
při respektování limitů využití území vyplývajících z právních předpisů a správních
rozhodnutí.
Ze závěrů kap. 3.11, kap. 4 až 6 a z posouzení očekávaných nebo předpokládaných kladných
a záporných vlivů návrhu ÚP na životní prostředí v kap. 7 je zřejmé, že za nejvýznamnější
záporný vliv na životní prostředí, který vyplývá z řešení územního plánu, jsou z hlediska
přírodě blízkému prostředí zábory lesních pozemků, v menší míře pak zábor zemědělské půdy
(tj. louky).
Kompenzaci uvedených negativních vlivů lze nacházet v hospodářském přínosu a s tím
spojené sociální poměry v obci. Posouzení těchto přínosů je však nad rámec tohoto
hodnocení.
V území navrženém pro realizací záměrů ÚP Bílá je několik oblastí, jež si vyžadují konkrétní
analýzu a zvážení možností vlastní realizace tak, aby se co nejméně negativně dotýkaly
životního prostředí. Jejich stručný přehled je shrnut v následujícím textu.

8.1

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

Významný vliv na kvalitní zemědělské půdy (tj. vyšší třídy ochrany) realizace návrhu ÚP
neobsahuje. Celkový zábor 1,87 ha se dělí dle způsobu využití mezi zastavitelné plochy
navrhované pro bydlení (Z3 a Z4), plochy navrhované pro veřejná prostranství (Z14, částečně
Z19) a plochy navrhované pro dopravní infrastrukturu (Z16 a Z17).
Některá opatření směrující k minimalizaci záborů zemědělské půdy jsou součástí návrhu ÚP
např. rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je odvozen ze sociodemografických podmínek v
území a je navržen jen v nezbytném rozsahu.
Další doporučení a opatření směřující k minimalizaci nebo oddálení záborů zemědělské půdy
pro návrhy ploch změn v území obsažené v návrhu ÚP jsou:
•
při realizaci zástavby v zastavitelných plochách vždy postupovat od hranice zastavěného
území směrem do volné krajiny tak, aby zemědělská půda mohla být co nejdéle využívána
k původnímu účelu,
•
preferovat přednostní využívání zastavitelných ploch na půdách horší kvality a
zastavování proluk v zastavěném území.
Předejít nebo snížit vliv navrhovanému záboru lesních pozemků
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa je navržen u čtrnácti zastavitelných ploch viz
TAB. 1.
Patrně trvalý zábor lesních pozemků pro zastavitelné plochy Z1 a Z2 (celkem 1,6 ha) lze
považovat za přijatelný vzhledem k jejich poměrně nízké kvalitě (smrkové monokultury).
Předejít nebo snížit vliv tohoto záboru na přírodě blízkému prostředí je možno pouze jeho
vyloučením z návrhu ÚP Bílá, ovšem za cenu zvýšení již současného nedostatku prostoru pro
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výstavbu obytných objektů (v daném případě přednostně rodinných domů), přičemž v
ostatních částech obce Bílá není umožněn rozvoj zástavby kvůli zachování přírodních hodnot.
Plocha Z18 bude sloužit pro parkování u lyžařského areálu Mezivodí, tato plocha v
současnosti není zalesněná a slouží k manipulaci s vytěženým dřevem.
Zábory lesa pro sportoviště Z5 až Z13 (celkem 15,45 ha) pro nové sjezdové tratě, prodloužení
stávajících sjezdovek a bobovou dráhu jsou hlavními rozvojovými záměry obce. U těchto
ploch se jedná z dlouhodobého hlediska o dočasný zábor, tj. les bude v nutném rozsahu
vykácen, pozemky však nebudou vyňaty z fondu lesní půdy a mohou být v budoucnu opět
zalesněny. Návrh ÚP Bílá se opírá o předpoklad, že realizace sportovišť (sjezdových tratí a
bobové dráhy) v zastavitelných plochách Z5 až Z13 přispěje k hospodářskému rozvoji obce a
ke stabilizaci obyvatelstva.
Plocha Z20 je určena k realizaci turistické stezky v korunách stromů (KOHLARCHITEKTI).
Počítá se pouze s výběrovým vykácením určitých stromů, ale pozemky budou stále vedeny
jako lesní.
Předejít či snížit uvedení zásahy do lesních porostů lze pouze za cenu zamítnutí výše
uvedených záměrů, týkajících se záborů lesní půdy, jedinou adekvátní formou kompenzace se
jeví náhradní výsadba.

8.2

Ochrana vod

Užívání pozemků kolem vodních toků a ochrana staveb k vodohospodářským účelům je
stanovena vodním zákonem č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Návrh zásobování obce pitnou vodou, jakož i jejího odkanalizování vychází ze zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v platném znění).
Ochrana uvedených technických zařízení je zajištěna respektováním příslušných ochranných
pásem.
V rámci plánované výstavby v území je zapotřebí bezpečně manipulovat s látkami, které
mohou ovlivnit jakost a kvalitu povrchových a pozemních vod (doplňování paliv provádět na
plochách zabezpečených proti úniku ropných látek). Pro případný únik ropných nebo jinak
závadných látek musí být předem zpracován havarijní plán postupu likvidace.
Terénní úpravy na plochách ležících v blízkosti i malých vodních toků (týká se zejména
plochy Z13) provádět s maximálním zachováním jejich přírodního charakteru, vč. jejich
doprovodné zeleně.

8.3

Napojení na technickou infrastrukturu

Návrh ÚP Bílá neobsahuje zásadní změny v oblasti napojení na technickou infrastrukturu,
tzn., že i případné dopady na ŽP lze považovat za zanedbatelné.
Napojení nových obytných, dopravních a zejména sportovních objektů na technickou
infrastrukturu je samozřejmě podmíněno odpovídající projektovou přípravou.

8.4

Ochrana před hlukovou a imisní zátěží, ochrana veřejného zdraví

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací jsou nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním
prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb stanoveny pro denní dobu hodnotou
50 dB, pro noční dobu pak hodnotou 40 dB.
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Současná zátěž hlukem a škodlivými imisemi v ovzduší v sídlech řešeném území není známa.
Lze však předpokládat, že hlavním zdrojem hluku v celém řešeném území je silniční doprava.
Intenzity silniční dopravy v zastavěném území Bílé (silnice I/56) činí dle dopravního sčítání z
roku 2010 cca 2100/24hod. osobních a lehkých nákladních automobilů, cca 750/24hod.
těžkých nákladních automobilů a cca 100/24hod. motocyklů. V noční době průměrné
dopravní intenzity na silnicích I. třídy kle sají na osminu celodenní hodnoty. Na základě
analogických situací lze odhadovat, že ekvivalentní hladina hluku ze silniční dopravy v
bezprostřední blízkosti silnice I/56 pravděpodobně již dnes překračuje povolený limit pro
denní dobu. Zvýšenou hladinu hluku v území je pak nutno také očekávat v období realizace
stavebních záměrů.
Dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. zákona o ochraně ovzduší nesmí imisní zatížení
ovzduší území škodlivina překračovat stanovené limity. Zvýšení imisního zatížení ovzduší
nad stanovené limity v důsledku realizace stavebních záměrů nelze předpokládat.
Pro předcházení a snížení negativních vlivů hluku, příp. škodlivých imisí do ovzduší v období
realizace záměrů obsažených v návrhu ÚP Bílá je nutno důsledně dodržovat následující
opatření:
•
stavební práce (zejména kácení stromů) provádět výhradně v denní době (7 - 18 hod.) a po
co nejkratší možnou dobu, během víkendů stop hlučným stavebním pracím,
•
vyžadovat dokonalý technický stavu všech stavebních a lesních mechanismů,
•
při demoličních a výkopových pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti (např.
kropením),
•
odpad z demolic skladovat na vhodných skládkách, omezit mezideponie a skladování
prašných materiálů,
•
zemní materiál maximálně využít pro povrchovou úpravu terénu na dané lokalitě,
•
vyžadovat důsledné dodržení zákona č. 361/2000 Sb. zákon o silničním provozu, zejména
§23 odst. (3).
Z pohledu obecné ochrany veřejného zdraví lze doporučit následující:
•
organizačními opatřeními zlepšit plynulosti dopravy,
•
maximálně podpořit přechod na ekologičtější způsoby vytápění,
V technologických řešeních jednotlivých záměrů (vyplývajících z ÚP Bílá) bude zapotřebí
upřednostnit kritéria ochrany životního prostředí, především bezpečnosti osob, bezpečnosti
materiálů z hlediska jejich odolnosti a trvanlivosti, tj. pro minimalizaci potřeby udržovacích
prací.

8.5

Ochrana ekosystémů, krajiny a bioty

Veškerými stavebními záměry v řešeném území, realizovanými v budoucnu v intenci ÚP Bílá
nebude narušen krajinný ráz. Z tohoto hlediska tudíž není nutno deklarovat žádná specifická
opatření.
Na ochranu bioty je pak možno vymezit následující obecná opatření:
•
zajistit ochranu každého stromu ve smyslu ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech,
•
pro vegetační úpravy, případně náhradní výsadbu použít geograficky původní dřeviny, s
ohledem na stanovištní podmínky (expozice svahu, fyzikální a chemické vlastnosti
půdního substrátu atd.),
•
zásahy do zeleně provádět v období mimo vegetaci (tj. od 1.10. do 31.3.),
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kácení nebo ořez dřevin v jiném ročním období lze realizovat pouze v nezbytně nutných a
odůvodněných případech na základě projednání s orgánem ochrany přírody.

•

8.6

Ochrana památek a urbanisticko - architektonické řešení

Kromě ochrany nemovitých kulturních památek, důsledně respektovat památky místního
významu a historicky a architektonicky hodnotné stavby - viz kap. 3.10.5.
Nová zástavba musí být navržena v takových polohách a objemech, aby v budoucnu nedošlo
k poškození obrazu sídla. Nová výstavba se musí řídit urbanistickými regulativy, jež stanovují
funkční využití ploch, intenzitu zastavění, výškovou hladinu zástavby.
Nová zástavba by měla navázat na stávající (stavební čára, tvary střech, architektura území) a
musí respektovat zákonem stanovené limity využití území.
Stavby pro chov zvířat se mohou umístit u rodinných domů jen, pokud je provoz takových
staveb hygienicky nezávadný a neobtěžuje okolní objekty bydlení.
Projekt nové zástavby musí zohledňovat i výhledový záměr rozvoje obce, především
koordinaci činností souvisejících s výstavbou jednotlivých záměrů se stávající technickou
infrastrukturou obce - napojení na veřejný vodovod, odkanalizování apod. Součástí projektu
musí být rovněž plán ozelenění.

9 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany
ŽP do ÚPD a jejich zohlednění při výběru variant řešení
Zpracování návrhu ÚP Bílá respektuje veškeré hlavní cíle ochrany ŽP, deklarované v
obecných požadavcích na využití území, stanovených ZÚR MSK pro specifickou oblast
SOB 2 Beskydy a příslušných koncepčních materiálech MSK - viz kap. 2.2.
Jedná se zejména o:
•
implementaci prvků ÚSES,
•
návrh zastavitelných ploch a ploch přestavby pro bydlení (centrum Bílé, Hlavatá),
•
rozšíření občanského vybavení pro sport10) (sjezdovky, bobová dráha, sedačková lanovka),
•
náležitá dostavba a úprava dopravní infrastruktury (parkoviště, nové úseky cyklotrasy,
obratiště autobusu, prodloužení chodníku pro pěší aj.),
•
prodloužení vodovodního řadu v centru Bílé.

10 Návrh ukazatelů pro sledování vlivů ÚPD na ŽP
Environmentální ukazatele jsou vhodně zvolené fyzikální nebo poměrové veličiny, sloužící k
objektivnějšímu posouzení současného stavu životního prostředí a účinnosti a adekvátnosti
politických rozhodnutí. tj. politiky ochrany životního prostředí jako celku.
Většina indikátorů jsou relativní veličiny vztažené na jednotku rozlohy, na obyvatele, na
jednotku HDP apod. Cílem indikátorů je odkrytí potenciálních rizik pro různé oblasti
životního prostředí a lidské zdraví. Rozsáhlý soubor ukazatelů byl vypracován pro potřebu

10)

Oponována a schváleno Agenturou ochrany přírody a krajin
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Státní politiky životního prostředí a je rozčleněn do dvou základních skupin:
•
sociální a ekonomické ukazatele (tyto nejsou předmětem posouzení územního plánu),
•
environmentální ukazatele.
V souvislosti s posuzováním vlivů koncepcí ÚP na životní prostředí, udržitelný rozvoj území
a lidské zdraví se jedná vždy o hodnocení, v němž je nutné souhrnné posouzení jednotlivých
změn ve způsobu využití ploch v území pomocí více kritérií, kdy se hledá určitý kompromis
mezi negativními vlivy koncepce (tj. ÚP) a rozvojovými potřebami daného území.
Volba kritérií k hodnocení vlivů návrhu územního plánu Bílá na ŽP vychází z převládajícího
charakteru dotčeného území a nejvíce ovlivněné složky ŽP, tj. u kterých dojde k nejvýraznější
změně oproti stávajícímu stavu. Zvolenými kritérii jsou:
•
krajina, (indikátor: podíl zastavěných k nezastavěným plochám),
budeme-li považovat veškeré územní návrhy obsažené v ÚP Bílá za nově zastavěné
plochy, činí poměr k celkové ploše necelé 0,5%. Negativní dopad na krajinu lze proto
hodnotit jako přijatelný až zanedbatelný,
•
biodiverzita, (indikátor: podíl ohrožených druhů z celkového výskytu živočišných druhů),
platí obdobně jako v předchozím případě. Většina volně žijících živočichů je vázána na
lesy a trvalou mimolesní zeleň, podíl navrhovaných záborů těchto ploch k jejich celkové
ploše činí méně než 0,4%, dopad na biodiverzitu lze předběžně hodnotit jako nízký,
vhodné následně potvrdit terénním průzkumem,
•
chráněná území, (indikátor: rozsah zásahu do chráněných území v členění dle stupně
ochrany), celé řešené území obce Bílá leží v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy,
návrh ÚP Bílá se však nedotýká národní přírodní rezervace "Salajka" a přírodní památky
"Lišková",
•
zemědělská půda, (indikátor: podíl/rozsah nových záborů půdy, ploch vyňatých ze ZPF),
zábor z celkové plochy zemědělských pozemků činí cca 0,7%, přičemž orná půda se
nezabírá. S přihlédnutím k převažujícímu způsobu využití dotčeného území je možno
celkový zábor zemědělské půdy v rozsahu 1,87 ha považovat za přijatelný,
•
lesní půda, (indikátor: podíl plochy vyňaté z lesní půdy), tento podíl je menší než 0,1% z
celkové plochy lesní půdy, lze jej proto považovat za nízký a přijatelný,
•
ovzduší, (indikátor: emise škodlivin do ovzduší), v souvislosti s návrhem ÚP Bílá ve
vztahu k emisím je možno očekávat určitý nárůst škodlivých emisí pouze ze silniční
dopravy, jako důsledek zatraktivnění obce Bílá - rozvoj sportovních, zejména lyžařských
aktivit, hodnocení dopadu - viz 6.1,
•
hluk, (indikátor: velikost populace exponována nadlimitními hladinami hluku), platí
obdobně co v předchozím bodě.
Monitorování hladiny hluku, resp. imisních koncentrací škodlivin v ovzduší může být ale
iniciováno požadavky obyvatel obce. V případě vynucení příslušných měření (např. i úroveň
znečištění povrchových vod), musí být monitorovací body a rozsah měření stanoveny na
základě řádně schváleného a oponovaného projektu tak, aby na základě výsledků bylo možno
určit skutečný rozsah negativních vlivů realizace návrhu ÚP Bílá (měření jsou poměrně
nákladná a mají-li splňovat uvedenou podmínku, měly by se opírat o delší časové řady).
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11 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a
koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na ŽP
Záměry obsažené v koncepci ÚP Bílá, vzhledem k současnému a výhledovému stavu
jednotlivých složek ŽP a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem (výsledkům
průzkumů v území i závěrům tohoto SEA posouzení), budou realizovatelné za následujících
podmínek a předpokladů:
•
změny v území navrhované v ÚP si nevyžádají další likvidaci lesních pozemků nad rámec
návrhu, tj. 17,81 ha a zábory zemědělské půdy nad rámec návrhu, tj. 1,87 ha,
•
vlastní výstavba bude probíhat dle územně plánovací dokumentace s respektováním
uspořádání ploch v území, limity využití území, možnosti napojení na dopravní i
technickou infrastrukturu apod., a tím přispěla k bezproblémovému začlenění
navrhovaných záměrů do okolní krajiny,
•
budou dodrženy podmínky pro bezpečné odvedení dešťových a splaškových vod ze
zastavěných území, stabilizace území před následky erozí, minimalizace dopadů na okolní
ÚSES a významné krajinné prvky,
•
na plochách smíšeně obytných budou přednostně rozvíjeny podmínky pro bydlení, tj. vč.
zlepšení občanské vybavenosti a služeb,
•
vzhledem k celkovému charakteru řešeného území, upřednostňovat aktivity, které mají
minimální dopad na okolní obytnou zástavbu obce, tzn. preferovat především drobné
podnikání, rozvoj řemesel,
•
budou dodrženy imisní limity znečištění ovzduší dle přílohy č. 1 Zákona č. 201/2012 Sb.,
•
budou dodrženy imisní limity hluku v území dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., kterým
se mění Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a
vibrací,
•
v důsledku realizace záměrů v území nesmí být překračovány limity, které požaduje
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanovují ukazatelé přípustného znečištění
povrchových vod,
•
při přípravě a realizaci v plochách změn navrhovaných v územním plánu uplatňovat
doporučení a opatření uvedená v kap. 8.
Na základě splnění výše uvedených požadavků lze návrh Územního plánu Bílá označit
jako ekologicky přijatelný a doporučit jej k realizaci.

12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
Předkládané posouzení návrhu ÚP Bílá bylo zpracováno v souladu s následujícími zákonnými
ustanoveními, vyhláškami, nařízeními vlády a metodickými pokyny:
•
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
•
•
•
•
•
•
•

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
Vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon,
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•

•

Metodika posuzování vlivů koncepcí podle Zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
č. 93/2004 Sb.,
Metodický výklad k postupu příslušných úřadů při aplikaci ustanovení §10i a ustanovení
souvisejícího zákona č. 100/2001 Sb.,
a další.

Předmětem ÚP Bílá je návrh ploch pro smíšené bydlení, prvků ÚSES, vymezení limitů
využití území vyplývajících z řešení územního plánu, respektování podmínek ochrany přírody
a krajiny, návrh opatření v oblasti péče o životní prostředí apod.
Všechny navrhované záměry v území jsou hodnoceny v jediné variantě, jiné varianty umístění
záměrů na území obce jsou, vzhledem k připravenosti zájmových ploch, konfiguraci terénu,
situování existující i plánované zástavby, obslužné síti komunikací atd., za současné situace
bezpředmětné.
Při posuzování se vycházelo ze srovnání závěrů uvedených v rámci kap. 3.11 "" (tzv. nulová
varianta) a závěrů plynoucích z kapitol 3 až 6.
Realizací proponovaných koncepcí ÚP Bílá nebudou dotčeny prvky ÚSES, VKP a památkové
či jinak chráněné objekty. Dojde však k záboru zemědělské půdy v celkovém rozsahu
cca 1,87 ha, lesní půdy 17,81 ha - podrobně viz kap. 6.3.
Rozvoj smíšeně obytného území v centru obce Bílá je situováno do území se snadným
přístupem k stávající dopravní síti, v těsném sousedství zastavěného území, do míst proluk ve
stávající zástavbě, čili do míst umožňující co nejsnadnější napojení na již zbudovanou
technickou infrastrukturu obce.
Ve smíšeně obytných územích budou rozvíjeny i podmínky pro umisťování občanské
vybavenosti a služeb, drobného podnikání a řemesel.
Realizace jednotlivých záměrů v území počítá s napojením na stávající technickou
infrastrukturu. Případné problémy v připojení konkrétních záměrů budou řešeny individuálně.
Systém nakládání s odpady se nemění. Komunální odpady, které vznikají v řešeném území,
budou nadále likvidovány mimo řešené území.
V rámci návrhu ÚP Bílá jsou navrženy veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření,
jsou to:
úpravy dopravní infrastruktury
•
prodloužení chodníku v délce cca 350 m podél silnice I/56,
•
autobusové obratiště a parkoviště u zámečku - zastavitelná plocha Z16,
•
parkoviště v centru obce - zastavitelná plocha Z17,
•
parkoviště na Mezivodí - zastavitelná plocha Z18,
•
parkoviště v centru obce - plocha přestavby P4,
veřejná prostranství
•
veřejné prostranství - zastavitelná plocha Z14,
•
veřejné prostranství - zastavitelná plocha Z15,
stavby technické infrastruktury
vodovodní řad do centra obce,
•
vodovodní řad k zámečku,
•

veřejně prospěšná opatření
územní vymezení prvků ÚSES,

•
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•

protipovodňová opatření na Černé Ostravici.

Řešeným územím prochází čtrnáct cyklotras - viz kap. 3.10.2.
Při změnách v území v blízkosti nemovitých kulturních památek a na pozemcích památek
místního významu bude respektována jedinečnost památek a celkový ráz prostředí.
Dočasně zvýšenou hlukovou a imisní zátěž v území lze očekávat především v souvislosti
s vlastní realizací proponovaných stavebních záměrů v území.
Monitorovací měření (hluk, imise, znečištění vod), se v souvislosti s realizací záměrů
obsažených v ÚP Bílá, nenavrhují.

Ostrava, květen 2014

Zpracoval: Ing. Petr Tovaryš
(OSVĚDČENÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti
nebo technologie na životní prostředí. Č.j.:914/139/OPVŽP/95)

Grafická příloha: DOTČENÉ LOKALITY
Poznámka: Vzhledem k značné rozloze řešeného území, jsou v grafických přílohách zobrazeny pouze "dotčené
lokality", tj. takové, ve kterých jsou umístěny zásadní návrhy funkčních změn v území, obsažené v
návrhu ÚP Bílá.

- 35 -

