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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍL Ů ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM. 

 
1.1 Stručné shrnutí obsahu a hlavních cíl ů územně plánovací dokumentace 
Hlavním cílem změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín (dále jen ÚPSÚ) je zapraco-
vání plochy pro podnikatelský záměr výstavby bioplynové stanice do stávajícího územního plánu 
v podmínkách daných právními předpisy v územním plánování, zejména zákonem č. 186/2003 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami a změna regulativů pro plochy 
zeleně a dvě plochy uvedené v následující tabulce: 
 
Tab. č. 1 Specifikace obsahu zm ěny č. 1 

Označení 
změny Specifikace zm ěny, ozna čení a název plochy s rozdílným zp ůsobem využití 

1.1 Změny podmínek využití ploch – regulativů (doplnění přípustných, příp. výjimečně 
přípustných objektů a využití území) pro území a plochy zeleně – Z v rámci zasta-
věného a zastavitelného území 

1.2 Vs 
plochy výroby a skladování (v současné době se předpokládá umístění bioplynové 
stanice) 

1.3 Td 
plochy dopravních zařízení a vybavení (v současné době se předpokládá umístění 
čerpací stanice pohonných hmot) 

 

 
Obr. č.1 Zákres v ortofotomap ě (zdroj: www.mapy.cz ) 
 
Součástí změny č. 1 je také veřejně prospěšná stavba – prodloužení vodovodu pro veřejnou po-
třebu od jihu od zástavby obce Terezín k uvedeným dvěma novým zastavitelným plochám.  
Navrhovaná změna č. 1 rovněž stanovuje pro uvedené dvě plochy regulativy, jejichž účelem je 
ochrana zdravých životních podmínek obyvatel v okolí daných ploch a podmínky pro následná 
správní řízení při realizaci staveb v daných plochách.  
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Tab. č. 2 Specifikace podmínek pro realizaci ploch 
Označení 

změny Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy 

1.2 

Vs 

V navazujícím řízení budou uplatněny tyto podmínky: 
• Bude vymezeno ochranné pásmo vlivu výroby na životní prostředí. 
• V záplavovém území vodního toku Trkmanka nebudou umisťovány žádné nad-

zemní stavby  
• V případě požadavku na výstavbu v blízkosti železnice je nutný souhlas dotčeného 

orgánu s umístěním stavby v ochranném pásmu železnice. 
• Technicky a právně bude dořešen střet záměru s meliorovanou plochou. 

1.3 

Td 

V navazujícím řízení budou uplatněny tyto podmínky: 
• V případě požadavku na výstavbu v blízkosti silnice je nutný souhlas dotčeného 

orgánu s umístěním stavby v silničním ochranném pásmu. 
• Technicky a právně bude dořešen střet záměru s meliorovanou plochou. 
• Bude upřesněna poloha účelových komunikací uvnitř plochy.  

 
Zbývající části již schváleného ÚP Terezína zůstávají beze změn. 
 

 
1.2 Vztah k jiným koncepcím  
 
A. Politika územního rozvoje ČR:  

 
Obsah PÚR ČR byl zapracován do Zásad územního rozvoje (dále jen ZÚR) Jihomoravského kraje, které 
byly vydány dne 22.9.2011 na 25. zasedání zastupitelstva kraje a následně byly soudně pravomocně zruše-
ny. Nadále není soulad navrhovaného ÚP s tímto krajským dokumentem posuzován. 

Co se týká PÚR ČR, prochází správním územím ORP Hodonín územím rozvojová osa OS11 – Lip-
ník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko. Jedná se o území ovliv-
něné připravovanou rychlostní silnicí R55 v úseku Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav, železnič-
ními tratěmi č. 270 v úseku Lipník nad Bečvou – Přerov (III. tranzitní železniční koridor), č. 330 
Přerov – Břeclav (II. tranzitní železniční koridor), železniční větví VIB. Transevropského multimo-
dálního koridoru, který sleduje trasu koridoru konvenční železniční dopravy, a spolupůsobením 
center Přerov, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín a Břeclav. Tato osa probíhá mimo 
řešené území Terezína. Správním územím ORP Hodonín prochází rovněž významné energetické 
sítě (vedení VVN, VVTL plynovody), rovněž ale mimo řešené území. Navrhované plochy nejsou 
s PÚR ČR ve střetu. 
 
Návrh změny č. 1 respektuje obecné zásady územního plánování, kterými jsou např. požadavky 
na vytváření vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
pro soudržnost společenství obyvatel v území (udržitelný rozvoj území), požadavek chránit a rozví-
jet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a umisťovat rozvojové záměry, které mohou vý-
znamně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně konfliktních lokalit. Z toho pohledu konstatuji, že 
změna č. 1 je v souladu a PÚR ČR. 
 

B. Územně analytické podklady obce s rozší řenou p ůsobností (dále jen ÚAP ORP) Ho-
donín:  

 
K 12.12.2012 byla provedena kompletní aktualizace ÚAP správního území ORP Hodonín. V nich 
byly aktualizovány limity, hodnoty a záměry území, které je nutno v navazující územně plánovací 
dokumentaci respektovat. Při zpracování změny č. 1 byly zohledněny hlavní příležitosti a hrozby 
vyplývající z analyzovaných podmínek obce - nejnižší úroveň vyváženosti podmínek a nedostatek 
zastavitelných ploch pro bydlení, občanskou vybavenost i výrobu. Změna č. 1 navrhuje nové plo-
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chy s možností umístění výroby v lokalitě, které není v konfliktu s požadavky na ochranu zdravých 
životních podmínek a nevyžaduje zábory PUPFL. 
 

C. Generel dopravy Jihomoravského kraje  
 
Oborový dokument obsahující komplexní návrh řešení rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v 
kraji s návrhem priorit. Bez významné návaznosti předloženého návrhu změny č. 1.  
 

D. Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací Jihomoravského kraje  
 
Požadavky a zásady uvedené v této koncepci jsou s návrhem změny č. 1 respektovány a nejsou 
s ní rozporu, je navržena nová trasa veřejného vodovodu. 

 
E. Územně energetická koncepce  

Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce, obsahuje cíle a principy 
řešení energetického hospodářství na úrovni kraje a vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s 
energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního 
prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. 
 
Požadavky této koncepce se v navrhované změně č. 1 odrážejí z hlediska navrhované plochy pro 
bioplynovou stanici (obnovitelný zdroj el. energie) a nejsou se změnou č. 1 ve střetu. 
 
 

2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍL ŮM OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI. 

 
Ekologická problematika legislativy České republiky a Evropské unie se v relevantních požadav-
cích promítá do platných obecně závazných předpisů a krajských dokumentů a odráží se v cílech, 
které jsou v těchto dokumentech uvedeny. Soulad změny č. 1 ÚPSÚ Terezín byl posuzován 
zejména ve vztahu k následujícím hlavním koncepčním materiálům přijatým na celostátní a krajské 
úrovni: 
 

A. Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší JMK včetně aktualizací (2004, 2006, 
2009). 

 
Stanovené relevantní cíle: 

- snížit imisní zátěž znečišťujícími látkami pod úroveň stanovenou platnými imisními 
limity v lokalitách, kde jsou tyto limity překračovány (v oblastech se zhoršenou 
kvalitou ovzduší PM10). 

- dodržet ve stanoveném termínu doporučené hodnoty krajských emisních stropů v 
roce 2010 pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a VOC. 

- udržet podlimitní imisní zátěž v lokalitách, kde nedochází k překračování ostatních 
imisních limitů, dle současně platné legislativy. 

 
Spalování vyrobeného bioplynu povede v území k mírnému zvýšení příspěvků SO2 a NOx, avšak 
současně lze očekávat mírné snížení emisí amoniaku z nevhodného skládkování biologických od-
padů. 
 

B. Koncepce ochrany p řírody a krajiny Jihomoravského kraje  
 
Stanovené relevantní cíle: 

- udržení a obnova udržení přírodní rovnováhy v krajině; 
- udržení a obnova rozmanitosti forem života; 
- šetrné hospodaření s přírodními zdroji; 
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- zachování přírodních stanovišť; 
- zachování rázu krajiny; 
- zajištění podmínek pro uchování života, jeho evolučních procesů a biologické 

rozmanitosti, podílet se na zajištění podmínek pro fyzicky a duševně zdravý život 
člověka; udržovat, chránit i vytvářet esteticky vyváženou ekologicky stabilní a trva-
le produkční kulturní krajinu; udržovat v přírodním stavu lokality, které dosud ne-
byly výrazněji narušeny lidskou činností; 

- zastavení poklesu biodiverzity, udržitelné využívání přírodních zdrojů. 
 
S uvedenými zásadními cíli není navrhovaná koncepce ve střetu, resp. nemá na ni přímou vazbu. 
Do ochrany evropsky významných lokalit a ochranářsky významných území není zasahováno. 
 
 

C. Plán odpadového hospodá řství Jihomoravského kraje  
 
Na uvedený koncepční dokument má předkládaná změna č. 1 přímou vazbu z hlediska požadavku 
na minimalizaci produkce biologicky rozložitelných odpadů. Změna č. 1 navrhuje plochu pro výro-
bu, kde se předpokládá umístění bioplynové stanice, je tedy s uvedenou koncepcí v souladu, po-
kud budou do BPS vstupovat biologicky rozložitelné odpady (např. kejda), pokud do ní budou 
vstupovat zemědělské produkty mimo režim odpadů, není s danou koncepcí ve střetu a nemá na 
ni přímou vazbu. 
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO 
PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATN ĚNA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE. 
 
3.1.Informace o sou časném stavu životního prost ředí v dot čeném území 

Vymezení území 

Obec leží v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín. Sousedí s katastrálními územími Krumvíř, 
Kobylí, Čejč, Hovorany a Násedlovice. Katastrální území obce Terezín má rozlohu 3,74 km2. 
Správní území obce se nachází v nadmořské výšce v rozmezí cca od 175 m n. m. do 220 m n. m.   
Zástavba obce Terezín je situována v jižní části katastrálního území. Zbytek katastrálního území je 
tvořen zemědělskou krajinou s převahou polních kultur. Intravilánem obce prochází silnice II. třídy 
č. 380 z Čejče do Klobouk u Brna a silnice II. třídy č. 421 z Velkých Pavlovic do Terezína.  
 
Obr.č. 2: Situa ční mapa polohy řešeného území s vymezením správního území Terezína  
(zdroj: https://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl). 

 
 

Klimatické poměry 

Zájmové území se nachází v klimatické oblasti T4. Velmi teplá oblast T4 se vyznačuje průměrnými 
ročními teplotami v lednu -2 až -3 °C a v červenci 19 až 20 °C. Srážky ve vegeta čním období činí 
300 až 350 mm a v zimním období 200 až 300 mm. Počet dní v roce se sněhovou pokrývkou se 
pohybuje od 40 do 50 a počet dní s mrazem se pohybuje od 100 do 110 (Quitt 1971). 
Západní okraj katastrálního území s navrženými změnami využití území (změna 1.2) se nachází 
v záplavovém území Q100 vodního toku Trkmanka a v blízkosti jeho aktivní zóny. 
 

Hydrologické poměry 

V celém zájmovém území se nachází několik drobných odvodňovacích kanálů, které se vlévají 
v jihozápadní části katastru do Čejčského potoka, který zájmovým územím protéká ve směru J-Z. 
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Jako levostranný přítok se následně vlévá do Trkmanky, která je levostranným přítokem řeky Dyje. 
Celá zájmová lokalita náleží do povodí řeky Dunaje. Území neleží v CHOPAV.  
 
Geologické a geomorfologické poměry 
 
Zájmové území obce Terezín leží v geomorfologické provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější 
západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Kyjovská pahorkatina a podcelku Mutě-
nická pahorkatina. Západní část katastru náleží do geomorfologického okrsku Čejčská kotlina, vý-
chodní část do okrsku Krumvířská pahorkatina (Demek ed. 1987). 
Geologický podklad celého území tvoří terciérní alpinsky zvrásněné horniny, především břidlice a 
pískovce (Geologická mapa ČR 1 : 500 000). 

Ložiska nerostných surovin, sesuvná a poddolovaná území 

V řešeném území se nenacházejí poddolovaná ani sesuvná území. Do k.ú. Terezín zasahuje 
chráněné ložiskové území č. 24650000 Násedlovice (ropa, zemní plyn), avšak nezasahuje do ře-
šeného území.  
 
Pedologické poměry 
Z hlediska pedologické klasifikace je zájmové území poměrně uniformní. Většina území leží na 
modální černozemi, na západním okraji území se nachází pás fluvické černice. 

 
Biogeografické poměry 
Podle Culka (1996) se zájmové území Terezín nachází v provincii středoevropských listnatých 
lesů, v podprovincii panonské, v bioregionu Hustopečském.  
Řešené území se nachází ve čtverci zoologického síťového mapování: 7067 
(http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/). 
 
HUSTOPEČSKÝ BIOREGION 
Bioregion leží ve středu Jižní Moravy. Plocha bioregionu je 1045 km2. Území je tvořeno pahorkati-
nou na vápnitém flyši a spraších. Bioregion je charakteristický mísením prvků panonských (pře-
vážně mimo les) a karpatských (převážně v lese). Jeho biotu je možné řadit do 2. bukovo-
dubového, na jižních svazích pak do 1. dubového vegetačního stupně. Potenciální vegetaci tvoří 
dubohabrové háje s ostrovy teplomilných a šípákových doubrav. Bioregion leží v termofytiku ve 
fytogeografickém podokrese 20b. Hustopečská pahorkatina a v jihozápadní části fytogeografické-
ho podokresu 20a. Bučovická pahorkatina. 
Vegetační stupně (Skalický): kolinní. 
Potenciální vegetaci tvoří z větší části panonské dubohabřiny (Primulo veris-Carpinetum), místy 
jsou nahrazeny karpatskými (Carici pilosae-Carpinetum), velmi vzácně se vyskytují přechodné typy 
s dominantním bukem, blížící se asociaci Carici pilosae-Fagetum. Časté je rovněž zastoupení tep-
lomilných doubrav. Na zasolených půdách depresí byly zřejmě v minulosti halofilní lesostepi (Gal-
latello-Quercetum). V údolích podél vodních toků jsou vyvinuty lužní lesy typu Pruno-Fraxinetum. 
Primární bezlesí je velmi vzácné, pravděpodobně je vázáno na stepní oka na nejprudších svazích. 
Ve skladbě flóry jsou zastoupeny četné teplomilné druhy, mezi nimi je přítomna celá řada mezních 
prvků. Jsou to druhy vyznívající z jihu až jihovýchodu, submediteránní, např. dup pýřitý (Quercus 
pubescens), třemdava bílá (Dictamus albus), ponticko-sibiřské, např. pelyněk pontický (Artemisia 
pontica), katrán tatarský (Crambe tataria), kosatec nízký (Iris pumila), a dokonce orientálně-
turánské, reprezentované např. bytelem rozprostřeným (Kochia prostrata). Na okraje, zejména do 
lesní flóry, pronikají ze sousedních bioregionů prvky náležející do flóry alpsko-karpatských podhůří, 
jako např. ostřice chlupatá (Carex pilosa), dymnivka plná (Corydalis solida), zapalice žluťuchovitá 
(Isopyrum thalictroides). Zřídka sem zasahují i druhy karpatské, např. hvězdnatec čemeřicovitý 
(Hacquetia vulparia) a druhy hercynské, např. jaterník podléška (Hepatica nobilis). 
Fauna bioregionu je typickou součástí panonské podprovincie, ale postrádá edafickou rozmanitost 
Mikulovského bioregionu. Charakteristický je bezprostřední vliv sousedství nejzápadnější karpat-
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ské výspy na jižní Moravě, tj. Žďánického lesa. Nejvýznamnější jsou živočišná společenstva na 
spraších. 
 K významným druhům živočichů bioregionu patří následující savci: ježek východní (Erinaceus 
concolor), netopýr brvitý (Myotis emargiatus), myšice malooká (Apodemus microps). Mezi často se 
vyskytující ptáky patří vlha pestrá (Merops apiaster), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), straka-
poud jižní (Dendrocopos syriacus), břehule říční (Riparia riparia), moudivláček lužní (Remiz pendu-
linus) a strnad zahradní (Emberiza hortulana). Mezi význačné druhy dále patří skokan štíhlý (Rana 
dalmatina), ještěrka zelená (Lacerta viridis), suchomilka rýhovaná (Helicopsis striada), keřnatka 
vrásčitá (Euphalia strigella), z hmyzu kobylka sága (Saga pedo), pestrokřídlec podražcový (Zeryn-
thia polyxena), žlutásek tolicový (Colias erate) a kutilka (Sceliphron destillatorius). 

BIOCHORY 
Podle Culka (2005) se obec Terezín nachází na převážně v biochoře 1 RE, západní okraj zasahuje 
do biochory 1 Db, jihovýchodní část do biochory 1 BE a severní okraj do biochory 1 PF. 
 
1 RE Plošiny na spraších 1. v.s. 
Tento typ se nachází v celé severopanonské podprovincii s výjimkou niv. V České republice jej 
tvoří 20 segmentů s průměrnou plochou 19,8 km2 a celkovou plochou 397 km2. Největší plošné 
zastoupení má v Lechovickém bioregionu, kde se nachází 301 km2. 
Reliéf tvoří velmi rozsáhlé plošiny, které na vzdálenost 4 km nemají převýšení větší než 50 m. 
Častým podložím je karbonátová spraš. 
Současné využití krajiny: lesy 1 %, travní porosty 0 %, vodní plochy 1 %, pole 85 %, sady a vinice 
6,5 %, sídla 4 % a ostatní 2,5 %. 
Pole v tomto typu biochory dosahují maximálního podílu a tvoří extrémně velké celky. Ohraničena 
jsou především komunikacemi, dále pak větrolamy. 
Lesy jsou zastoupeny ojediněle akátovými či topolovými remízky. Lužní lesík je chráněn v PP 
V olších. Parkově upravené lesíky jsou součástí i NPR Lednické rybníky. 
Travnatobylinnou vegetaci zastupují hlavně ruderální porosty v příkopech silnic. U dolní novomlýn-
ské nádrže vznikl vlivem zvýšení hladiny podzemní vody rozsáhlý ruderalizovaný mokřad. 
Vodní plochy jsou pouze malé a vyskytují se vzácně, spíše ve formě drobných rybníků. 
Sady a vinice jsou především v drobné držbě po obvodech vesnic, na Znojemsku se nachází na 
jižních svazích i velkoprodukční vinice. Podél silnic dožívají ovocná stromořadí a solitéry lip. 
Sídla jsou průměrné velikosti, převažují větší vesnice, ležící při okrajích biochor u niv vodních toků. 
V sídlech se zpravidla nachází větší barokní kostely. 
 
1Db Podmáčené sníženiny na bazických zeminách 1. v.s. 
Tento typ se nachází na jižní Moravě v západní části Panonika. Celkem je tento typ tvořen 12 
segmenty s průměrnou plochou 14 km2 a celkovou plochou 167,5 km2.  
Sníženiny jsou zpravidla velmi široké a ploché. Většinou zahrnují i širší zasolené, dlouho nezapla-
vované luhy. 
Půdy jsou díky výstupu podzemních pramenů nasycených solemi a také vlivem suchého klimatu 
zasolené. V jádrech depresí to jsou zpravidla solončakové černice, na sušších okrajích solončako-
vé pelické černozemě. V lesích jsou uváděny fluvizemě, gleje a parendziny. Klima je velmi teplé a 
suché (T4). 
Přirozené lesní porosty se prakticky nezachovaly, potenciálně se zde na vlhčích místech vyskyto-
valy olšové jaseniny, naopak na sušších místech mozaika panonských teplomilných doubrav a 
prvosenkových dubohabřin. 
Současné využití krajiny: lesy 3 %, travní porosty 2,5 %, vodní plochy 9 %, pole 75 %, sady a vini-
ce 3,5 %, sídla 4,5 % a ostatní 2,5 %. 
Pole jsou rozsáhlá, odvodněná, rozčleněná příkopy zarostlými rákosem. 
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1BE Rozřezané plošiny na spraších 1. v.s. 
Typ se nachází v okrajových částech severopanonské podprovincie. Tvoří jej 233 segmentů 
s průměrnou plochou 11,3 km2 a celkovou plochou 260 km2. Největší plošné zastoupení má 
v Hustopečském bioregionu, kde se nachází 154 km2. 
Výskyt je soustředěn na okraje úvalů, kde roviny přecházejí do pahorkatin. V reliéfu dominují ploši-
ny a ploché svahy. Strmější svahy byly v minulosti často zterasovány. 
Současné využití krajiny: lesy 9,5 %, travní porosty 2 %, vodní plochy 1 %, pole 67,5 %, sady a 
vinice 11,5 %, sídla 5,5 % a ostatní 2,5 %. 
Pole jsou rozsáhlá, větrolamy jsou vzácné, situovány bývají na vrcholové plošiny. Ohraničeny jsou 
většinou komunikacemi a stržemi zarostlými křovinami a akátem. 
Lesy často pokrývají strmější svahy a strže. Mají většinou liniový charakter, dominující dřevinou je 
akát. Výjimečně se zde nachází i rozsáhlejší kulturní bory a cenné doubravy. 
Na výchozy skalních hornin a písků jsou vázána drobná stepní lada a akátové remízky. Ojediněle 
se zachovaly stepní stráně i mimo skalní podklad. 
Vodní plochy jsou tvořeny ojedinělými potoky a pěti menšími rybníky. Na svazích jsou typické vi-
nohrady a sady. 
 
1PF Pahorkatiny na vápnitých flyšových pískovcích 1. v.s. 
Typ se nachází v řadě malých až velmi malých segmentů v severojižní ose severopanonské pod-
provincie. Tvoří jej 12 segmentů s průměrnou plochou 4,4 km2 a celkovou plochou 52,5 km2. Nej-
větší plošné zastoupení má v Hustopečském bioregionu, kde se nachází 36 km2. 
Segmenty jsou někdy tvořeny souvislou pahorkatinou, často však ojedinělými pahorky, vystupují-
cími nápadněji z okolí. Převýšení bývá 80 až 120 m, místy až 150 m. Na pískovcích se drží výraz-
ně strmější svahy, ojediněle vystupují malé skalky a kameny a nacházejí se zde malé opuštěné 
pískovny. 
Současné využití krajiny: lesy 31 %, travní porosty 9,5 %, vodní plochy 0 %, pole 33,5 %, sady a 
vinice 23 %, sídla 2 % a ostatní 1 %. 
Nachází se zde několik větších lesů, převážně třemdavových doubrav s dřínem, nejcennější jsou 
chráněny v rámci maloplošných zvláště chráněných územích. 
V této biochoře je největší koncentrace stepních lad na jižní Moravě mimo vápence. Lada se vyvi-
nula hlavně z opuštěných sad, na strmějších svazích i z pastvin. Typický je výskyt kavylů a katrá-
nu. Nejcennější lada jsou chráněna v rámci maloplošných zvláště chráněných území. 
Vodní plochy se zde nenacházejí. Na úpatí a mírné svahy zasahují středně velká pole, často se 
širokými mezemi s ovocnými stromy a keři. 
Hojné jsou vinohrady a drobné sady, v malých segmentech často extenzivní a opuštěné. Jen men-
ší část typu byla zterasována. Rozsáhlé vinice jsou u Němčiček a Zaječí. 
Sídla jsou vzácná, několik větších vesnic leží na úpatí, tedy na okrajích biochor. Nejtypičtější jsou 
Němčičky s kostelem a dvěma kaplemi nad obcí v dominantní poloze. U Bořetic na úpatí svahu 
vznikla ulice s řadou vinných sklípků. 
 
Fytogeografická klasifikace a potenciální přirozená vegetace:  
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti termofytika – obvodu Panonského termofyti-
ka. Převážná část katastru spadá do fytogeografického okresu č. 20b Hustopečská pahorkatina. 
Jihozápadní část katastru obce Terezín spadá do okresu 18a. Dyjsko-svratecký úval. 
Potenciální přirozenou vegetací je na většině území prvosenková dubohabřina (Primulo veris-
Carpinetum). Jsou pro ni typické dvoupatrové nebo třípatrové porosty s dominantním habrem 
(Carpinus butulus) nebo duby (Qurcus petraea, Q. robur) a s výrazným zastoupením teplomilných 
druhů. Keřové i bylinné patro je druhově pestré, s převládajícími mezofytními hájovými druhy a 
s řadou druhů společných pro teplomilné doubravy. 
Na východním okraji katastru je potenciální přirozenou vegetací sprašová doubrava s Quercus 
petraea, Q. pubescens, Q. robur (Quercetum pubescenti-roboris). Vegetace je tvořena světlými, 
většinou sekundárně prosvětlenými doubravami s dominantním dubem zimním (Q. petraea), du-
bem šípákem (Q. pubescens) a dubem letním (Q. robur). Keřové patro bývá v málo narušených 
porostech výrazně vyvinuto a jsou v něm zastoupeny především ptačí zob obecný (Ligustrum vul-
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gare), javor babyka (Acer campestre) a hloh jednosemenný (Crataegus monogyna). Nejběžnějšími 
dominantami bylinného patra jsou strdivka jednokvětá (Melica uniflora), konvalinka vonná (Conval-
laria majalis), lipnice hajní (Poa nemoralis) a válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum). Přimíse-
ny jsou i druhy teplomilných doubrav a mezofilních lesů. Mechové patro je sporadicky vyvinuto, 
nebo zcela chybí. 

Velkoplošná zvlášt ě chrán ěná území 
Zájmové území katastru Terezína neleží v žádné CHKO ani NP. 

Maloplošná zvlášt ě chrán ěná území 
Na východ od zájmového území leží přírodní rezervace (PR) Hovoranské louky. Kód dle ÚSOP je 
1490, rozloha činí 10,6 ha, PR byla vyhlášena 28.2.1992. Území bylo vyhlášeno pro ochranu jed-
noho z nejcennějších komplexů stepních luk na Moravě. Vyskytuje se zde celá řada vzácných, 
ohrožených a chráněných druhů rostlin s bohatým zastoupením stepního, lesostepního i lučního 
prvku, mnohé na jedné z mála zachovaných lokalit v rámci České republiky (srpice karbincolistá, 
katrán tatarský, hadinec červený a další). 
Vzhledem k tomu, že se PR Hovoranské louky nachází v sousedním katastru a v dostatečné vzdá-
lenosti od navržených změn využití území, lze vyloučit možné negativní ovlivnění tohoto chráně-
ného území. 

 
Obr. č. 3 Poloha řešeného katastrálního území obce Terezín ve vztahu k MZCHÚ  
(zdroj: http://geoportal.cenia.cz). 

 
 

Území soustavy Natura 2000 
Ve správním území obce Terezín se nachází žádná evropsky významná lokalita (EVL). Nejbliž-

šími evropsky významnými lokalitami jsou EVL Zápověď u Karlína a EVL Hovoranské louky. Na 
území obce se nenachází ani žádná ptačí oblast. Nejbližší ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko 
se nachází v sousedním katastru obce Hovorany. 



Změna č. 1 ÚPSÚ Terezín  – SEA             březen 2013 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

12 

Obr. č. 4 Poloha řešeného správního území obce Terezín ve vztahu k ev ropsky významným lokalitám sou-
stavy Natura 2000 (zdroj: http://geoportal.cenia.cz ). 

 
 
Obr. č. 5 Poloha řešeného správního území obce Terezín ve vztahu k pt ačím oblastem soustavy Natura 
2000 (zdroj: http://geoportal.cenia.cz). 

 
 

EVL Zápověď u Karlína: (kód lokality CZ0622219) má rozlohu 1,9734 ha a byla vyhlášena naříze-
ním vlády č. 132/2005 Sb. Území leží v Kyjovské pahorkatině, 0,8 km jihozápadně od obce Karlín, 
na okraji motokrosového závodiště. 
Jedná se o travnaté svahy mezi motokrosovými drahami s teplomilnými společenstvy rostlin. Po-
rost je tvořen vegetací sv. Bromion erecti, místy s výraznou dominancí válečky prapořité (Brachy-
podium pinnatum), v exponovaných částech svahů jsou stepní trávníky sv. Festucion valesiacae. 
Populace hadince červeného (Echium russicum) představuje cca 15–20 rostlin, z nichž se většina 

EVL Hovoranské 
 

EVL Zápověď u Karlí-

hranice k.ú obce Te-

hranice k.ú. obce 

PO Hovoransko 
- Čejkovicko 
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nachází v ruderálním porostu s pcháčem osetem (Cirsium arvense), pcháčem obecným (C. vulga-
re), hadincem nachovým (Echium vulgare), pelyňkem černobýlem (Artemisia vulgaris) a měrnicí 
černou (Ballota nigra). Vitalita některých jedinců je snížena napadením rzí. Na téže lokalitě roste 
na okrajích motokrosových drah, na místech narušeného vegetačního krytu pampeliška pozdní 
(Taraxacum serotinum). 
Vyskytuje se zde také řada dalších ohrožených druhů rostlin např. kozinec rakouský (Astragalus 
austriacus), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), zvonek sibiřský (C. sibirica), vlnice chlu-
patá (Oxytropis pilosa), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), růže galská (Rosa gallica), lede-
nec přímořský (Tetragonolobus maritimus), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), jetel 
červenavý (Trifolium rubens) (zdroj: AOPK ČR). 
Předmětem ochrany EVL druhuje evropsky významný druh rostliny - hadinec červený (Echium 
maculatum) 
 
EVL Hovoranské louky: (kód lokality: CZ0622009) má rozlohu 10,5712 ha a byla vyhlášena naří-
zením vlády č. 132/2005 Sb. Území leží v Kyjovské pahorkatině, asi 2 km severoseverovýchodně 
od Čejče, na východních svazích kóty Karlák (281 m n.m.). 
Jedná se o komplex stepních luk širokolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti a úzkolistých 
suchých trávníků svazu Festucion valesiacae, místy v mozaice s vysokými xerofilními a mezofilní-
mi křovinami. 
Porostům širokolistých trávníků dominuje valečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), úzkolistým 
trávníkům dominuje kostřava valiská (Festuca valesiaca). Přítomna je řada vzácných druhů zapsa-
ných v červeném seznamu: bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), hvězdnice chlumní (Aster 
amellus), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), pcháč panonský (Cirsium panno-
nicum), plamének přímý (Clematis recta), třemdava bílá (Dictamnus albus), smldník kmínolistý 
(Peucedanum cervaria), mochna bílá (Potentilla alba), prvosenka jarní (Primula veris), žluťucha 
menší (Thalictrum minus), jetel červenavý (Trifolium rubens) a další. 
Z druhů zahrnutých do soustavy Natura 2000 se zde vyskytuje hadinec nachový (Echium rus-
sicum), srpice karbincolistá (Klasea lycopifolia), katrán tatarský (Crambe tataria) a koniklec vel-
kokvětý (Pulsatilla grandis). 
Předmětem ochrany EVL jsou následující typy přírodních stanovišť: 
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 
6250 - Panonské sprašové stepní trávníky 
 
Dále jsou předmětem ochrany následující druhy: 
symbol * označuje prioritní druhy 
katrán tatarský (Crambe tataria) 
koniklec velkokvětý (Pullsatilla grandis) 
srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia*) 
hadinec červený (Echium maculatum) 
 
PO Hovoransko – Čejkovicko: (kód lokality: CZ0621026) má rozlohu 1411,7779 ha a byla vyhláše-
na nařízením vlády 604/2004 Sb. Území se nachází na jižní Moravě v Kyjovské pahorkatině a roz-
prostírá se mezi obcemi Vrbice, Čejkovice a Hovorany. Nevelké území je nepravidelně plošně čle-
nité s rozlohou 1 km na šířku a 7 km na délku. Největší význam lokality tkví v populaci strnada za-
hradního (Emberiza hortulana), která představuje jediné početnější hnízdiště v České republice. 
Díky tomu, že se zde udržely tradiční způsoby zemědělského obhospodařování (malé výměry po-
zemků, extenzivní způsoby hospodaření atd.), zůstalo zachováno prostředí pro řadu druhů ptáků 
mizejících z ostatní zemědělské krajiny. Dalšími cílovými druhy jsou pěnice vlašská (Sylvia niso-
ria), obývající pásy keřů podél vodotečí a úvozových cest, a strakapoud jižní (Dendrocopos syria-
cus), jehož výskyt je vázán na záhumenkové trati se starými ovocnými stromy. 
 
Předmětem ochrany PO jsou následující druhy: 
pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 
strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 
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strnad zahradní (Emberiza hortulana) 
 
Možné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v důsledku realizace změny územního plánu obce 
Terezín bylo vyloučeno stanoviskem krajského úřadu Jihomoravského kraje (č.j.: JMK 40321/2012 
ze dne 9.5.2012) dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 

Památné stromy 
V zájmovém území obce Terezín se nenachází žádný památný strom. 

Územní systém ekologické stability 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je obecně tvořen soustavou biocenter vzájemně propo-
jených biokoridory. Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech úrovních 
– nadregionální, regionální a lokální ÚSES 
V řešeném území se vyskytují následující prvky ÚSES: 
Prvky nadregionální ani regionální úrovně ÚSES se v zájmovém území nevyskytují. Jihozápadní 
částí katastru prochází lokální biokoridor podél Čejčského potoka. 
 
Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín se nedotýká prvků ÚSES, územní systém ekologické stability zůstává 
nezměněn. Realizace budoucích staveb v dílčích plochách (navržených změnách využití území) 
tedy negativně neovlivní prvky ÚSES ani interakční prvek situovaný na parcele 1847. 

Významné krajinné prvky 
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny 
zaregistrované podle § 6 výše citovaného zákona. 
Na území obce Terezín se nachází pouze VKP ze zákona, a to mimo řešené území. 
K negativnímu ovlivnění významných krajinných prvků v důsledku realizace předložené změny č. 1 
ÚPN SÚ Terezín nedojde. 
 

Nemovité kulturní památky  
Evidované nemovité kulturní památky nejsou v řešeném území evidovány. V území nejsou evido-
vány archeologicky významné lokality. 
 

Krajinný ráz 
 
Typologie krajiny 
Podle projektu „Typologie české krajiny“, řešitele Doc. Ing. arch. Löwa, celé řešené území spadá 
dle charakteru osídlení do matrice starosídelních krajin Pannonica. 
V zájmovém území se vyskytují následující typy krajin: 
I. rámcové sídelní krajinné typy:  2 – starosídelní krajina Panonského okruhu 
II. rámcové typy využití krajin:  Z – zemědělské krajiny 
III. rámcové typy reliéfu krajin:  1 – krajiny plošin a plochých pahorkatin 
 
2Z1 – starosídelní zemědělské krajiny plošin a pahorkatin  
 
Charakteristika krajinných typů 
 
2Z1 – Starosídelní zemědělské krajiny plošin a pahorkatin 
Tento krajinný typ se nachází na celém řešeném území.  
Je tvořen zejména zemědělskými kulturami (pole, louky, pastviny, ovocné sady a vinice). Ze ze-
mědělských kultur jednoznačně dominuje orná půda. Ostatní kultury se omezují na hůře obděláva-
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telná stanoviště (zejm. zamokřené a svažité území). Nedílnou součástí krajin tohoto typu jsou i 
zemědělská sídla obyvatel obdělávajících plužinu. Rozptýlená zeleň v podobě solitérů, linií, skupin 
až menších hájů je přirozenou a nedílnou součástí těchto zemědělských krajin. Svou velikostí je 
však pohledově nerozděluje, čímž zachovává otevřený charakter krajiny. Jedná se o starosídelní, 
tedy již nejméně 6 000 let osídlené území. Osídlení je zásadně soustředěné do kompaktních vsí 
typu silnicovek a návesních silnicovek. Ze samot se ve volné krajině objevovali jen vzácně funkčně 
vyhraněné typy objektů (mlýny, hájovny, panské dvory, cihelny, vinné bůdy a sklepy). Od 2. Polo-
viny 20. století do krajiny masivně vstupují zemědělské a průmyslové areály. Původní prostorová 
struktura pozemků byla tvořena traťovými a nepravými traťovými plužinami. Převážná většina 
území ztratila během socialistické kolektivizace zemědělství svůj charakter. Krajině dnes dominují 
scelené lány, což je de facto novodobý typ plužiny. Tradiční struktura se dochovala pouze vzácně 
zejména v těsném okolí obcí a na nejsvažitějších územích. Tyto dochované segmenty patří ke 
krajinářsky nejhodnotnějším částem tohoto krajinného typu. V reliéfu převažují plošiny a mírné 
svahy. 

 
 

3.3 Předpoklad vývoje území, pokud by nebyla uplatn ěna územn ě plánovací dokumentace 

Neuplatnění územně plánovací dokumentace by vedlo k omezení ekonomického pilíře trvale udrži-
telného rozvoje z důvodu absence dostatečných ploch pro výrobu a podnikání. Z hlediska snížení 
možnosti uplatnění obnovitelných zdrojů a využití biologicky rozložitelných odpadů by došlo rovněž 
k omezení pilíře environmentálního proti navrhovanému stavu.  

Změna č. 1 nepřesahuje hranice území obce, realizace předpokládaných staveb v tomto území 
však může svým vlivem území sousedních obcí nevýznamným způsobem zasáhnout (zvláště kva-
litu ovzduší). Dosah k zastavěnému území sousedních obcí však nenastane.  

Pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace, pak by vývoj území: 

• vedl k zachování stávajícího nevyhovujícího stavu nakládání s biologicky rozložitelným od-
padem; 

• zůstala by zachována stávající výměra zemědělské půdy nejlepší bonity,  

• zůstala by zachována stávající úroveň dopravní, hlukové a imisní zátěže v blízkém okolí 
navrhovaných ploch. 

 
 
4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATN ĚNÍM 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMN Ě OVLIVNĚNY. 
 
Významné ovlivnění složek životního prostředí se předpokládá zejména v oblasti záboru ZPF, po-
tenciální vlivy se mohou projevit u hlukové a imisní zátěže blízkého okolí navrhovaných ploch.  
 
ZPF 
V místě návrhových ploch se nacházejí pouze třídy I. třídy ochrany s hlavní půdní jednotkou 60 
(Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, spraši i 
sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí). Na 
předmětných pozemcích jsou ve značném rozsahu dotčeny investice do půdy. 
 
Vodní a v ětrná eroze  
Řešené území je z hlediska morfologie terénu rovinaté až mírně zvlněné. Území je z tohoto důvo-
du náchylné k větrné erozi a z hlediska potenciální ohroženosti katastrů větrnou erozí bylo řešené 
území celkově vyhodnoceno jako území mírně ohrožené. Rovněž zde hrozí vodní eroze, neboť 
řešené území zčásti leží v záplavovém území Trkmanky. 
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Hluková a imisní situace  
Správní území stavebního úřadu Hodonín spadá na základě údajů z Věstníku MŽP č. 02/2012 do 
OZKO z hlediska překračování krátkodobých imisních limitů koncentrací PM10 v rozsahu 8,6% a 
z hlediska benzo(a)pyrenu v rozsahu 14,4%. Lze předpokládat, že se bude jednat o území ve měs-
tě Hodoníně. Z rozptylové studie Jihomoravského kraje vyplývá, že v řešeném území jsou imisní 
limity plněny. 
V řešeném území se z významnějších zdrojů znečišťování ovzduší v těsné blízkosti navrhovaných 
ploch nachází zemědělské středisko a liniový zdroj II/380. Dosah hlukových a imisních vlivů těchto 
zdrojů k obytné zástavbě je u zemědělského střediska s ohledem na vzdálenost nízký, avšak nelze 
ho vyloučit. Hlukový vliv provozu zemědělského střediska je dán zejména dopravou spojenou 
s provozem střediska, která je vedena po páteřní komunikaci II/380. Na této komunikaci se do-
pravní intenzity stanovené při sčítání dopravy v roce 2010 pohybují kolem 3000 vozidel, z toho je 
630 vozidel nákladních. 
Přírůstek dopravy spojený s obsluhou navrhovaných ploch se projeví nejen v řešeném území Te-
rezína, ale zčásti i na území obce Krumvíř, odkud má být dopravována část vstupních materiálů do 
bioplynové stanice a bude zde jistě aplikován na pozemky i vyrobený digestát. 
 
Ostatní p řírodní hodnoty v území   
Na základě analýzy dat mapování biotopů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (mapový portál 
AOPK) nedochází na území obce Terezín navrženou změnou využití území v rámci hodnocené 
změny ÚP k zásahu do vymezených přírodních biotopů. Dle dat mapování biotopů se přírodní bio-
topy nachází pouze podél Čejčského potoka, tedy v místě lokálního biokoridoru procházejícího 
katastrem obce. Jedná se o biotop M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod.  
Zajímavé přírodní území však v posledních letech vzniklo severně od obce v místě bývalého chrá-
něného území Slanisko Zápověď, které bylo přibližně před 20 lety zrušeno pro ztrátu biologických 
hodnot. 
V roce 2003 se terezínská radnice ve spolupráci s místními občany zasadila o obnovu mokřadu. 
Projekt byl financován z programu péče o krajinu. Bylo vybudováno několik mělkých tůní o různé 
hloubce pro rozmnožování obojživelníků a jedna větší nádrž. Kromě tůní bylo vysázeno také cca 
1,5 ha dřevin. V místě obnoveného slaniska postupně došlo k vývoji přírodních biotopů. Na obno-
veném slanisku se postupně objevila řada chráněných druhů rostlin a živočichů, obnovené slanis-
ko tak představuje novodobé významné naleziště zvláště chráněných druhů. Během letního obdo-
bí se na březích vysychajících tůní objevují výkvěty solí. 
Mezi navrženými plochami změn využití území a obnoveným slaniskem byl během jeho obnovy 
vysázen cca 25 až 30 m široký pás dřevin, který tvoří tzv. pufrační zónu. 
Vzhledem k tomu, že navržené plochy změny využití území nezasahují do prostoru slaniska, není 
důvod očekávat, že v důsledku realizace předložené změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín dojde k jeho 
negativnímu ovlivnění. Před zahájením budoucí výstavby na navržené ploše je však i přesto vhod-
né konzultovat projekt realizace (záměr) s orgánem ochrany přírody. 
 
Obr. č. 6 Pohled na vysázený pás d řevin v okolí obnoveného mok řadu těsně po výsadb ě  
(zdroj: Pozemkový ú řad Hodonín). 
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Obr. č. 7 Zákres navržených ploch zm ěn využití 
území a nalezišt ě zvlášt ě chrán ěných druh ů rostlin a 
živo čichů v prostoru vybudovaných mok řadů. 

 
Vysvětlivky: ZCHD – zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů 
 

 
Obr. č. 8 Pohled na vysázený pás d řevin v okolí obnoveného mok řadu těsně po výsadb ě  
(zdroj: Pozemkový ú řad Hodonín). 

 
 

Přímo na navržených plochách 1.2. a 1.3 v rámci změny ÚPN SÚ Terezín se nevyskytují přírodní 
biotopy, ale kulturní zatravněné porosty. 
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT 
UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMN Ě OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA 
S OHLEDEM NA ZVLÁŠT Ě CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI. 
 
Významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl stanoviskem KÚ JMK vyloučen.  
 
S tímto stanoviskem zpracovatelka tohoto vyhodnocení po prozkoumání možných dopadů uplat-
nění koncepce souhlasí, takové lokality nejsou v dosahu vlivů navrhovaných ploch. 
 
Za významný problematický jev v území byl v ÚAP ORP Hodonín považován nedostatek ploch pro 
podnikání v území. Tento problém by byl realizací návrhu ÚP pozitivně ovlivněn. 
 
Hluková a imisní zátěž 
Ovzduší v řešeném území ani stávající hluková zátěž obytné zástavby nejsou obecně zásadním 
problémem, s výjimkou objektů umístěných v těsné blízkosti komunikace II/380, kde je (dle hlukové 
studie zveřejněné v rámci oznámení s kódem JHM1025) již v současné době překračován hygie-
nický limit zejména pro denní dobu. Při realizaci změny č. 1 by došlo k jeho dalšímu mírnému ne-
gativnímu ovlivnění. 
 
Úbytek ZPF  
Přes zvýšení ceny odvodů za zábory zemědělské půdy dochází každoročně ke značným úbytkům 
výměry zemědělsky obhospodařovaných ploch včetně půd I. třídy ochrany.  
Vzhledem k tomu, že navrhované druhy ploch je nutno podle obecně platných zásad umisťovat 
mimo obytnou zástavbu, vyžaduje návrh nových ploch pro podnikání zábor zemědělské půdy v 
rozsahu asi 1,1 ha. 
 
 
6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A P ŘEDPOKLÁDANÝCH VLIV Ů NAVRHOVANÝCH VARIANT 
POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE  
včetně vliv ů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkod obých, st řednědobých a dlouhodo-
bých, trvalých a p řechodných, kladných a záporných (vlivy na obyvatels tvo, biologickou rozmanitost, 
faunu, floru, p ůdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní d ědictví v četně dědictví architekto-
nického a archeologického a vlivy na krajinu v četně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení). 
 
Návrh změny č. 1 ÚPSÚ Terezín je předkládán u jednotlivých ploch i u koncepce jako celku 
v jedné variantě. Kumulativní vlivy záměru mohou v území nastat zejména se stávajícími ostatními 
aktivitami obdobného charakteru a s imisním a hlukovým pozadím, avšak ani při zvážení kumulace 
vlivů (především v oblasti hlukové a imisní zátěže) se neočekávají zásadní změny proti současné-
mu stavu.  
 
V následujících oddílech u jednotlivých ploch jsou popsány předpokládané vlivy předložených na-
vrhovaných ploch. Údaje o konkrétních hodnotách vlivů realizace plochy 1.2 jsou převzaty 
z oznámení zveřejněného pod kódem JHM1025, zpracovaného v roce 2012 Ing. J. Novákem, CSc. 
 

1.1 Změna podmínek využití ploch – regulativů (doplnění přípustných, příp. výjimečně pří-
pustných objektů a využití území) pro území a plochy zeleně – Z v rámci zastavěného 
a zastavitelného území 

 
Realizace této části změny č. 1 nemá významný vliv na žádnou z posuzovaných složek životního 
prostředí, jedná se pouze o upřesnění podmínek využití daného druhu ploch. 
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1.2 Vs 
plochy výroby a skladování (v současné době se předpokládá umístění bioplynové 
stanice) 

1.3 Td 
plochy dopravních zařízení a vybavení (v současné době se předpokládá umístění 
čerpací stanice pohonných hmot) 

 
6.1 Vlivy na ovzduší a klima 
V ploše 1.2 se předpokládá umístění zemědělské bioplynové stanice s kogeneračními jednotkami, 
které budou při spalování vyrobeného bioplynu produkovat emise: 
 
Tab. č. 3  Emise ze stacionárního zdroje umíst ěného v ploše 1.2 

 
 
Kromě emisí ze spalování bioplynu lze očekávat i produkci určitého množství pachových látek 
z manipulace se vstupy a v malém množství i s výstupy bioplynové stanice. 
 
Dále budou produkovány emise z obslužné dopravy v množství: 
 
Tab. č. 4  Emise z liniového zdroje – obslužné dopravy plo chy 1.2 

 
 
Celkové příspěvky ke stávajícím koncentrací znečišťujících látek v lokalitě činí: 
 
Tab. č. 5 Celkové p říspěvky realizace plochy 1.2 ke zne čištění ovzduší  

 

Pozn.:  
 
Jak vyplývá z výpočtů uvedených v citovaném oznámení JHM1025, budou i po realizaci plochy 
imisní koncentrace všech znečišťujících látek pod imisními limity. 
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Vlivy realizace této plochy na klima se předpokládají mírně pozitivní (při provozu předpokládané 
BPS dojde k mírnému snížení úniku amoniaku z aplikace statkových hnojiv). 
 
U plochy 1.3 budou při umístění čerpací stanice pohonných hmot  produkovány emise těkavých 
organických látek VOC v množství: 
 
Tab. č. 6  Emise ze stacionárního zdroje umíst ěného v ploše 1.3 

Ukazatel Emisní faktor Odhad emisí VOC* 
 g VOC/m3  kg/rok 

benzin 1 400 1400,0 
nafta  20 10 

 celkem  1410 
*odhad proveden na základě hodnocení obdobného záměru v jiné lokalitě 
 
Emise ze související dopravy zůstanou bez podstatných změn proti současnému stavu (k čerpací 
stanici nebudou pravděpodobně účelově zajíždět vozidla z jiných lokalit nad rámec stávajících in-
tenzit dopravy). 
 
Celkové vlivy realizace změny č. 1 na ovzduší a klima jsou únosné a nepovedou k významnému 
zhoršení kvality ovzduší v území, dosah emisí k obytné zástavbě bude (na základě dosud zná-
mých podkladů) velmi nízký.  
 
6.2 Vlivy na vody 
 
Realizace ploch si v součtu vyžádá odběr vody z veřejného vodovodu přibližně 1000 m3/rok. 
 
Zástavbou a vytvořením nových zpevněných ploch na dosud volné zemědělské půdě bude nutno 
zajistit odvádění zvýšeného množství dešťových vod. Neznečištěné dešťové vody budou zasako-
vány v místě vzniku nebo jeho těsném okolí, znečištěné dešťové vody budou zneškodňovány 
vhodným způsobem (záchytem a využitím v bioplynové stanici, průchodem přes odlučovač rop-
ných látek, odvážením jako kapalný odpad apod.). 
U obou ploch se při realizaci předpokládaných staveb zvýší riziko znečištění podzemních vod při 
havárii, avšak zde bude možno realizovat účinná stavební i organizační opatření pro snížení míry 
tohoto rizika. 
Významné vlivy na vody při realizaci změny č. 1 tedy nenastanou. 
 
6.3 Vlivy na p ůdu 

Realizace změny č. 1 si vyžádá zábor půd I. třídy ochrany v rozsahu celkem 1,1452 ha, z toho cca 
0,9 ha tvoří plochy s investicemi do půdy. Vzhledem k tomu, že v území nejsou v současné době 
vymezeny jiné obdobné plochy, na nichž by záměry bioplynové stanice a čerpací stanice mohly být 
realizovány, že v předmětném území se nacházejí všechny vstupy do předpokládaných aktivit a že 
nedochází k jinému poškozování půd (depozicemi znečišťujících látek, zvýšením rizika eroze 
apod.), lze tento zábor akceptovat.  
 
Zábor PUPFL 
Nenastane. 
 
6.3 Vlivy na dopravní zát ěž území 
Realizace plochy 1.2 přinese zvýšení intenzit dopravy na II/380 mezi obcemi Krumvíř a Terezín 
v době kampaňové sklizně vstupů a vývozu digestátu, avšak lze očekávat, že k tomuto zvýšení 
nedojde v místě obytné zástavby, neboť přírůstková část dopravy bude vedena jen mezi zeměděl-
skými areály na okrajích obcí Krumvíř a Terezín, kde obytná zástavba není.  
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6.4 Vliv na krajinu a krajinný ráz 
Základní koncepce uspořádání krajiny se realizací změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín nemění. Nově 

jsou navrženy dvě zastavitelné plochy, jež navazují na již zastavěné území (výrobní areál). Dílčí 
změny 1.2. a 1.3 ÚPN SÚ Terezín rozšiřují výrobní lokalitu situovanou při příjezdové trase do obce 
od severu. Negativní vliv tohoto rozšíření je zmírněn stanovením prostorových regulativů ploch s 
rozdílným způsobem využití, je však třeba předpokládat, že s ohledem na uvažovaný záměr vý-
stavby bioplynové stanice v ploše 1.2 zde vznikne lokálně významná dominanta.  

Plochy bez návaznosti na současně zastavěné území nejsou ve změně č. 1 ÚPN SÚ navrho-
vány. Vzhledem k rovinatému terénu nedojde ani k narušení pohledu na panorama obce od seve-
ru. Pohled na obec z cyklotrasy č. 5064 (Moravská vinná), jež vede v trase komunikace č. 380, 
bude ovlivněn jen minimálně a pouze na malé části této trasy. 

Celkově lze konstatovat, že realizace změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín bude mít akceptovatelný vliv 
na krajinný ráz. 

 
Obr. č. 8 Pohled na díl čí plochu 1.2 a 1.3 od silnice č. 380. 

 
 
6.5 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdroj ů 
Vlivy realizace změny č. 1 na čerpání neobnovitelných zdrojů (např. paliv, el. energie, vody aj.) 
nastanou v rozsahu přiměřeném výměře návrhových ploch a nebudou významné velikosti a rozsa-
hu. Naopak lze očekávat zvýšení výroby el. energie ze zdrojů obnovitelných (z biomasy) v ploše 
1.2, což je vliv pozitivní. 
 
6.6 Vlivy na ve řejné zdraví 
Vlivy na veřejné zdraví odrážejí v daném případě předpokládané vlivy na ovzduší, dopravu a hlu-
kovou situaci. Z předběžně zjištěných hodnot hlukové a rozptylové studie zpracované pro umístění 
bioplynové stanice v ploše 1.2 (která má u předloženého návrhu změny č.1 určující vliv) je zřejmé, 
že k významnému nárůstu hodnot hlukové a imisní zátěže nedojde. Následně lze dovodit, že vlivy 
na veřejné zdraví budou v tomto případě zanedbatelné, a to i při kumulaci vlivů s případně instalo-
vanou čerpací stanicí pohonných hmot. Nelze však vyloučit, že bude mírně narušen pocit pobytové 
pohody z důvodu mírného navýšení dopravy po silnici II/380. Toto navýšení však nastane jen po 
krátkou dobu v roce a bude mít podlimitní dopady, lze ho tedy považovat za akceptovatelné. 
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6.7 Vlivy na biologickou rozmanitost, faunu, flóru,  ÚSES a zvlášt ě chrán ěná území  
Negativní vlivy realizace posuzované změny č. 1 na biologickou rozmanitost, zvláště chráněná 
území, ÚSES, faunu a flóru se neprojeví, pokud bude zvoleno vhodné technické a organizační 
řešení plochy 1.2 tak, aby nenastalo ovlivnění plochy mokřadu v jejím sousedství. Zejména se jed-
ná o způsob odvádění a zasakování dešťových vod, zvláště pak potenciálně znečištěných dešťo-
vých vod z pojezdových a manipulačních ploch, případně o způsob a místo aplikace digestátu.  
U obou ploch je nutno zajistit dostatečnou ochranu proti možnému havarijnímu úniku při nakládání 
se závadnými látkami. 
 
Významné vlivy na území prvků soustavy Natura 2000 byly v rámci stanoviska KÚ JMK vyloučeny. 
 
6.8 Vlivy na hmotné statky, kulturní d ědictví v četně dědictví architektonického a archeolo-
gického 
Negativní vlivy realizace změny č.1 na hmotné statky a kulturní dědictví nebo archeologické a ar-
chitektonické památky se nepředpokládají. 
 
6.9 Závěr 
Vzhledem k současnému stavu znalostí aktivit, jejichž umístění je možno v území očekávat, je 
uvedený výčet možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví konečný a neočekávají se 
zde významnější odchylky od uvedených předpokladů. Pro umístění stavby bioplynové stanice 
v ploše 1.2 bylo již zpracováno a projednáno posouzení vlivů na životní prostředí v rozsahu ozná-
mení, kdy bylo krajským úřadem konstatováno, že záměr není nutno posuzovat v plném rozsahu. 
U záměru umístění čerpací stanice do plochy 1.3 takové oznámení rovněž proběhne. U obou ploch 
tak budou v závěru zjišťovacího řízení stanoveny podrobnější podmínky realizace staveb, které 
bude nutno respektovat. Jedná se o zákonnou podmínku, která není v kapitole 8 uváděna (zákon-
né podmínky nesmí být v rámci stanoviska krajského úřadu k ÚP uváděny).  

V průběhu hodnocení nebyly shledány negativní vlivy, které  by realizaci návrhu zm ěny č. 1 
jako koncepce nebo návrhu jednotlivých ploch bránil y nebo ji výrazn ě omezovaly. Vliv 
změny č. 1 jako celkové koncepce je i p ři zahrnutí kumulativních vliv ů dosavadních aktivit 
v území akceptovatelný.  

 
 
7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH 
VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ 
POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ. 
 
Změna č. 1 ÚPSÚ Terezín a všech ploch v něm obsažených je předložena v jedné variantě, jejíž 
vlivy byly vyhodnoceny v kapitole 6. 
 
V daném stupni přípravy a poznání možného ovlivnění území a částečné obecnosti územního plá-
nu bylo při hodnocení návrhu změny č. 1 a jednotlivých ploch použito převážně slovního hodnoce-
ní bez zvláštních postupů a metod. Využito bylo zejména vlastních pochůzek po terénu a archiv-
ních dat jak z vlastní činnosti zpracovatelského týmu, tak z dostupných rešerší.  
U plochy č. 1.2, kde je předběžně znám záměr vybudování bioplynové stanice, pro nějž bylo před-
loženo a projednáno oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly 
citovány některé výsledky, které byly získány na základě výpočtu pomocí rozptylového modelu 
SYMOS 97 a hlukového modelu HLUK+. 
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI 
VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIV Ů NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
 
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci vlivů zjištěných závažných záporných vlivů na životní 
prostředí je koncepcí na rámec výrokové části ÚP navrženo: 
 
8.1 Vlivy na p ůdu  

– V ploše 1.2 neumisťovat fotovoltaické panely.  
 
8.2 Dopravní zát ěž v území 

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 
 
8.3. Hluková a imisní zát ěž 

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP a platných předpisů.  
 
8.4. Zvýšení produkce odpad ů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií 

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP a platných předpisů. 
 
8.5 Změny odtokových pom ěrů a ochrana vod 

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP a platných předpisů. 
 
8.6. Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod  

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 
 
8.7 Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz v četně vliv ů na zvlášt ě chrán ěná území 

– Odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch v území je nutno řešit tak, aby nedo-
šlo k negativnímu ovlivnění mokřadu severně od plochy 1.2.  

 
8.8 Vlivy na ve řejné zdraví 

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 
 
8.9 Vlivy na čerpání neobnovitelných zdroj ů 

– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP. 
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍL Ů OCHRANY ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDN ĚNÍ PŘI 
VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.   
 
Při zpracování návrhu změny č. 1 byly zvažovány relevantní stanovené cíle přijaté na vnitrostátní a 
komunitární úrovni. Cíle a priority v dostupných krajských koncepcích a další dokumentaci byly 
zhodnoceny a promítly se do konečného řešení předkládané koncepce. 
Tyto cíle byly zohledněny zejména v řešení odůvodnění nároků na zábor ZPF, hlukovou a imisní 
ochranu území a zajištění potřebných rozvojových ploch. 
Vyhodnocení souladu s vyššími, zejména krajskými koncepcemi a způsob zapracování vnitrostát-
ních cílů ochrany životního prostředí bylo uvedeno v kapitole 2. 
 
 
 
10. NÁVRH UKAZATEL Ů PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
 
 Základními monitorovacími ukazateli pro danou koncepci jsou: 

– výměra a kvalita odnímaných pozemků ze ZPF, 
– kvalita a množství odváděné odpadní vody, 
– množství emisí ze stacionárních a liniových zdrojů a jejich vliv na imisní situaci 

v území, 
– hluková zátěž, zejména v kontextu s obytnou zástavbou,  
– výměra nových zpevněných ploch a na to navazující objem a způsob nakládání 

s dešťovými vodami při přívalových a dlouhotrvajících deštích, možnost jejich zasa-
kování v místě vzniku. 

 
 
 
11. NÁVRH POŽADAVK Ů NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A 
KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 
Na základě provedeného hodnocení byl stanoven požadavek nad rámec výrokové části ÚP a plat-
ných předpisů pro navrhované plochy 1.2 a 1.3: 
 

- odvádění dešťových vod řešit tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění mokřadu 
nacházejícímu se severně od plochy 1.2. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ. 
 
Podstatou předkládaného návrhu změny č. 1 ÚPSÚ je potřeba zajistit rozvojové řešení ploch pro 
výrobu a podnikání na severním okraji zastavěného území obce mimo obytnou zástavbu. Náplň 
navrhovaných ploch je rámcově známa, předpokládá se, že v ploše 1.2 bude umístěna zeměděl-
ská bioplynová stanice a v ploše 1.3 čerpací stanice pohonných hmot. Bioplynová stanice přitom 
již prošla hodnocením vlivů na životní prostředí formou zveřejněného oznámení, její vlivy jsou tedy 
v dostatečné míře známy. Čerpací stanice pohonných hmot je obecně známým záměrem, jehož 
dopady lze s dostatečnou přesností dovodit z jiných obdobných záměrů. 
Dále je ve změně č. 1 navržena úprava regulativů pro plochy zeleně, která je však z hlediska hod-
nocení vlivů na životní prostředí nevýznamná. 
 
Hlavní vlivy předložené koncepce spočívají v potenciálním možném zhoršení kvality ovzduší v na-
vrhovaných plochách a jejich blízkém okolí. Očekává se zvýšené uvolňování emisí ze spalování 
bioplynu, v menší míře i šíření pachových látek, z čerpací stanice pohonných hmot budou emito-
vány těkavé organické látky. 
Navrhované plochy jsou ale vhodně situovány mimo obytnou zástavbu, lze tedy předpokládat, že 
dosah emisí k obytné zástavbě nenastane nebo nastane jen v minimální míře. 
Stejné předpoklady jsou očekávány i z hlediska šíření hluku. Výhodou u provozu staveb v obou 
plochách je, že nepovede k významnému navýšení dopravy na komunikaci II/380 v místech jejího 
vedení středem obytné zástavby, navýšení se bude týkat převážně úseku mezi okrajem sousední 
obce Krumvíř a předmětnými plochami. 
Mírné navýšení hlukové a imisní zátěže nepovede k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví, může 
se ale v malé míře podílet na zhoršení pobytové pohody zejména v zástavbě podél komunikace 
II/380 a na severním okraji obytné zástavby obce. 
 
Největším negativním vlivem je zábor ZPF I. třídy ochrany půd v rozsahu více než 1 ha, kterému 
není možno se v daném území vyhnout (půdy v řešeném území jsou obdobné vysoké kvality). Zá-
bor lesních pozemků změna č. 1 nevyžaduje. 
Malé vlivy jsou očekávány u vod – realizace ploch vyžaduje zvýšení odběru vody z veřejného vo-
dovodu u 1000 m3/rok a klade i zvýšené nároky na nakládání s dešťovými vodami. 
Vlivy na ostatní složky životního prostředí – flóru, faunu, územní systém ekologické stability, horni-
nové prostředí, zvláště chráněná území, kulturní a historické památky nenastanou nebo budou 
zanedbatelného rozsahu. 
 
Předložený návrh změny č. 1 je proto na základě hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví považován za akceptovatelný.  
 

Celkov ě konstatuji, že zm ěna č. 1 v předložené podob ě splňuje nároky kladené právními 
předpisy na pot řebnou úrove ň ochrany životního prost ředí a veřejného zdraví za spln ění 
podmínek daných regulativy výrokové části návrhu a kapitoly 8 tohoto hodnocení. 
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Datum zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí:     14.3.2013 
 
 
 
 

Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, tel. 777 807 191,  
e-mail:  zidkova.pavla@seznam.cz 
Osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 34671/ENV/11.  
 
 
Na zpracování SEA dále spolupracovali: 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., tel. 605 567 905, e-mail: banas@ekogroup.cz 
Bc. Eva Jirásková (ochrana přírody a krajiny) 
Ekogroup czech s.r.o., Olomouc 
 
 
 

 
                                                                                     

                                                               
  

Podpis zpracovatele vyhodnocení: 
 …………………………………………….. 
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Seznam nejd ůležit ějších zkratek používaných v textu 
 
EVL evropsky významná lokalita 
SO ORP spádová oblast obec s rozšířenou působností 
OZKO obec se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje 
PM10 tuhé znečišťující látky frakce pod 10 µm 
ÚPSÚ  územní plán správního území 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VKP významný krajinný prvek 
  

 
 
 


