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ÚVOD 
 

Dotčený orgán vyloučil významný vliv změny č . ÚPN SÚ Terezín na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000, 

zpracování vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 nebylo požadováno. 

Dotčený orgán (OŽP KÚ JMK) uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚPNSÚ 

Terezín na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.  

Souběžně se změnou č. 1 ÚPNSÚ Terezín proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění, vypracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj. 

Jeho součást – Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – byla vypracována  oprávněnou 

osobou (ing. Pavla Žídková) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány do územního plánu. 

 

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce 

přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný 

tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích. 

Cílem je takový rozvoj, který zajistí vyvážený vztah mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým 

a environmentálním. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: 

 sociální rozvoj 

 účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů 

 udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je dán 

přílohou č. 5 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 



 

 
 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00  Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚPN SÚ Terezín, změna č. 1 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

Strana: 4 
 

 

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK 

NA TOTO VYHODNOCENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, vyloučil stanoviskem (č.j.: JMK 

40321/2012 ze dne 9.5.2012) významný vliv změny č. 1 územního plánu na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. 

Požadováno je vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín na životní prostředí, ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb. Posouzení je zpracováno autorizovanou osobou ing. Pavlou Žídkovou (osvědčení 

č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j.34671/ENV/11).  

Podle požadavků KÚ JMK se vyhodnocení zaměřilo zejména na problematiku ochrany ZPF, 

problematiku hluku a možností umístění protihlukových opatření ochranu vod a možné negativní dopady 

související dopravy. 

 

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí je uveden v příloze č. 1 k 

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

předpisů. 

 

Zpracované vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí respektuje strukturu požadovanou v 

příloze č. 1 k zákonu č. 183/2006 Sb. a obsah dokumentu podle přílohy stavebního zákona a zohlednilo 

požadavky krajského úřadu a dalších dotčených orgánů na vyhodnocení vlivů. Kompletní podrobné 

vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚPN SÚ na životní prostředí je uvedeno v příloze tohoto vyhodnocení. 

Vlivy na životní prostředí byly vyhodnoceny ze všech podstatných aspektů, a to v přehledných tabulkách i 

v textech. 

 

Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín bude mít 

akceptovatelný vliv na životní prostředí. Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány 

do územního plánu. 

 

Závěry SEA posouzení a jejich zohlednění v ÚP: 

 

Na základě provedeného hodnocení byly stanoveny tyto požadavky: 

 

POŽADAVEK UPLATNĚNÝ V SEA OPATŘENÍ VE ZMĚNĚ Č.1 ÚPN SÚ TEREZÍN 

V ploše 1.2 neumisťovat fotovoltaické panely Fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu jsou 

zařazeny do nepřípustných využití ve funkční ploše 

Va. Fotovoltaické elektrárny na střechách objektů 

nebo nad parkovišti jsou podmíněně přípustné. 

Odvádění srážkových vod ze zastavěných 

ploch v území je nutno řešit tak, aby nedošlo 

k negativnímu ovlivnění mokřadu severně od 

plochy 1.2 

Požadavek řešen jako specifická koncepčnípodmínka 

pro využití plochy 1.2 
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Návrh řešení ukazatelů pro sledování vlivu ÚPD na životní prostředí: 

 

MONITOROVACÍ POŽADAVEK 

UPLATNĚNÝ V SEA 

OPATŘENÍ VE ZMĚNĚ Č.1 ÚPN SÚ 

TEREZÍN 

 výměra a kvalita odnímaných pozemků 

z PUPFL 

 

 

 

 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 

zasakování v místě vzniku. 

 Údaje o ZPF jsou sledovány a pravidelně 

vyhodnocovány v dvouletých intervalech při 

aktualizaci územně-analytických podkladů 

pořizovaných ORP Hodonín. 

 

 Údaje o kvalitě a množství odváděné odpadní 

vody jsou sledovány a pravidelně 

vyhodnocovány v dvouletých intervalech při 

aktualizaci územně-analytických podkladů 

pořizovaných ORP Hodonín. 

 

 Údaje o množství emisí jsou sledovány a 

pravidelně vyhodnocovány v dvouletých 

intervalech při aktualizaci územně-analytických 

podkladů pořizovaných ORP Hodonín. 

 

 Údaje o hlukové zátěži jsou sledovány a 

pravidelně vyhodnocovány v dvouletých 

intervalech při aktualizaci územně-analytických 

podkladů pořizovaných ORP Hodonín. 

 

 Je uplatněn požadavek na maximální 

zastavěnost (koeficient zastavění plochy), 

uplatnění bude sledováno v navazujících 

řízeních.  

Dále budou tyto údaje sledovány při 

pravidelném vyhodnocování uplatňování 

územního plánu dle § 55 odst. (1) stavebního 

zákona, ve čtyřletých intervalech. 

 

 

 

Vlastní vyhodnocení je obsaženo v samostatné příloze. 
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ 

LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN 

OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ 

NEVYLOUČIL  

 

 

Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona byl Návrh zadání ÚPN SÚ Terezín, změny č. 1, předložen 

dotčeným orgánům k uplatnění jejich vyjádření a požadavků. Orgán ochrany přírody může ve svém 

stanovisku dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

požadovat vyhodnocení vlivu koncepce (samostatně či v kumulaci s jinými koncepcemi) na lokality 

soustavy Natura 2000, pokud nelze vyloučit významný vliv koncepce na tyto lokality. 

 

Do řešeného území nezasahuje žádná lokalita soustavy Natura 2000. 

 

Příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, 

vyloučil stanoviskem významný vliv změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín na evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti.  
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 
Ze zákona č. 163/2006 Sb., v platném znění, vyplývá, že územní plány by měly být postaveny na 

výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou obsahem územně analytických podkladů (ÚAP).  

Podkladem pro změnu č.1 ÚPN SÚ Terezín byla druhá úplná aktualizace územně analytických 

podkladů ORP Hodonín 2012, kterou pořídil MěÚ Hodonín, odbor rozvoje města. ÚAP vyhodnotily tyto 

problémy v území: 

 

 

Hygienické závady  

 

Silnice zatěžuje exhalacemi zastavěné území. ZH1 – II/380 vs. zastavěné území obce. 

Vliv změny ÚPN SÚ: nevýznamný  

 

Střety dopravních záměrů s limity využití území.  

 

Silnice vede přes CHLÚ. dSL1 - návrh silnice II/380  

Vliv změny ÚPN SÚ: žádný 

 

 

Environmentální pilíř, důsledky na přírodní hodnoty 

 

V rámci trvale udržitelného rozvoje je žádoucí realizovat opatření směřující ke snižování zátěže a 

zlepšení stavu životního prostředí. Kvalita životního prostředí a podmínky pro život obyvatel jsou v 

řešeném území vyhodnoceny jako velmi špatné. 

 
Využití území a jeho stabilita: 

Území 

Podíl 

zemědělské 

půdy z 

celkové 

výměry (%) 

Podíl orné 

půdy ze 

zemědělské 

půdy (%) 

Podíl trvalých 

travních 

porostů ze 

zemědělské 

půdy (%) 

Podíl 

zastavěných a 

ostatních 

ploch z 

celkové 

výměry (%) 

Podíl vodních 

ploch z 

celkové 

výměry (%) 

Podíl lesů z 

celkové 

výměry (%) 

Koeficient 

ekologické 

stability 

Terezín 83,2 91,1 0,2 15,2 0,5 1,0 0,1 

(Zdroj: ČSÚ 2014) 

 

Územní plán plně respektuje lesy a chráněná přírodní území. Důsledkem realizace záměrů ve 

změně ÚPN SÚ může být pouze snížení podílu orné půdy. Naopak využití  zastavitelné plochy pro 

realizaci plánované bioplynové stanice lze chápat jako podporu zdravého životního prostředí v širším 

měřítku - jde o obnovitelný zdroj energie.  

 

Horninové prostředí a geologie 

Zájmové území obce Terezín leží v geomorfologické provincii Západní Karpaty, subprovincii 

Vnější západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Kyjovská pahorkatina a podcelku 
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Mutěnická pahorkatina. Západní část katastru náleží do geomorfologického okrsku Čejčská kotlina, 

východní 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). 

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 řešeného 

území. 

 

Vodní režim 

Změna ÚPN SÚ nebude mít významný vliv na vodní režim. Byl kladen důraz na zajištění 

funkčnosti blízkých prvků systému ÚSES, neovlivnění sousedního mokřadu a řešení likvidace dešťových 

vod ze zastavitelné plochy. 

Realizace některých rozsáhlých zastavitelných ploch, zejména pro výrobu a skladování, přináší 

riziko zhoršení odtokových poměrů. Toto riziko je eliminováno stanovením podmínek využití – 

vymezením koeficientu zastavění plochy, stanovením požadavků na nakládání s dešťovými vodami. 

Neumožňuje se výstavba v záplavovém území. 

 

Kvalita ovzduší 

Při dodržení technologické kázně provozu bioplynové stanice je negativní vliv na ovzduší 

akceptovatelný, s přihlédnutím k odstupu plochy od obytných ploch. Při užití odpadů z chovu zvířat 

dochází ke snížení produkce pachových látek, přesněji ze skladování kejdy a z hnojení zemědělských 

pozemků v blízkosti obytných území. 

Odpady 

Navržená změna nemá vliv na systém nakládání s komunálními odpady. 

Bioplynová stanice umožňuje energetické využití odpadů ze zemědělství a dále jejich druhotné 

využití ve formě hnojiv.  

Ochrana přírody a krajiny  

Realizace změn využití území vždy znamená změnu obrazu zastavěných území a krajinného rázu. 

Dílčí změna 1.2 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. Plochy bez návaznosti na současně zastavěné území nejsou ve změně č. 1 ÚPN SÚ 

navrhovány. Je dodržena kompaktní hranice sídelního útvaru. Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru 

Terezín bude mít akceptovatelný vliv na hodnoty krajinného rázu. 

Využití digestátu znamená snížení rizik hnojení průmyslovými i statkovými hnojivy ve vztahu k 

životnímu prostředí. 

V katastrálním území Terezín u Čejče nejsou podle zákona č. 114/1992 Sb. evidovány významné 

krajinné prvky. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera a údolní nivy. Změna č. 1 ÚPN SÚ se významných krajinných prvků nedotýká. 

 

Územní systém ekologické stability 

Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín akceptuje požadavek na zajištění územního zabezpečení funkčnosti 

prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), jež je obsažen v platném ÚP Terezín. V kontaktu se 

zastavitelnou plochou se nacházejí dva prvky systému ÚSES, územní systém ekologické stability zůstává 

nezměněn. Místní biokoridor, který leží západně od plochy změny 1.2., se polohově ani šířkově nemění.  

Realizace staveb v plochách dílčí změny č. 1.2  neovlivní negativně interakční prvek situovaný na 

parcele 1847. 
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V katastrálním území Terezín u Čejče nejsou podle zákona č. 114/1992 Sb. evidovány významné 

krajinné prvky. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, 

rybníky, jezera a údolní nivy. Změna č. 1 ÚPN SÚ se významných krajinných prvků nedotýká. 

 

Koeficient ekologické stability  

Koeficient ekologické stability je v území obce Terezín roven hodnotě 0,1. Řešená změna nemá na 

tuto skutečnost významný vliv. 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Podíl zemědělské půdy v řešeném činí 83,2 %. V důsledku realizace navržené změny dojde 

k záboru zemědělského půdního fondu. 

 

 

Ekonomický pilíř, hospodářský potenciál rozvoje 

 

V řešeném území je míra nezaměstnanosti – dosažitelní uchazeči, na úrovni 14,2%. Změna č. 1 

územního plánu sídelního útvaru Terezín vymezuje plochu Va  (plochy výroby zemědělské). Tato plocha 

vytváří potenciál pro vznik nových pracovních míst.  

 

 

Sociální pilíř 

 

Trvale udržitelná společnost musí vykazovat dostatečnou životní úroveň každého jednotlivce 

a soudržnost společenství obyvatel. Obec Terezín se nachází mimo atraktivní urbanizovaná území, 

dosažitelnost center poskytujících pracovní příležitosti a vyšší občanskou vybavenost je snížená. Vliv 

změny ÚPN SÚ na sociální pilíř bude nevýznamný. 

 

 

Předpokládané vlivy změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín na výsledky analýzy silných stránek, 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 

 

Pro potřeby vyhodnocení vlivů územního plánu byly použity „Územně analytické podklady ORP 

Hodonín, úplná aktualizace 2012“. Změna č.1  ÚPN SÚ Terezín nemá variantní řešení, resp. je vypracován 

v jediné variantě. 

 

Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

 

Hrozba Vliv změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín 

Vysoký relativní úbytek dětí Žádný 

Omezení kvality bydlení vzhledem k malému 

rozvoji občanské vybavenosti 

Žádný 

Narušení sociální struktury obce vzhledem k 

vysoké nezaměstnanosti 

Nevýznamný 

Stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným 

investicím do bydlení 

Žádný 

Výskyt starých ekologických zátěží Žádný 

Stárnutí populace Žádný 
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Vliv na posílení slabých stránek řešeného území 

 

Slabá stránka Vliv změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín 

Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení Žádný 

Absence napojení na železnici Žádný 

Úbytek počtu obyvatel v dlouhodobém horizontu Mírně pozitivní – vytvoření nových pracovních 

příležitostí může stabilizovat obyvatelstvo 

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci 

zdroje znečištění 

Nevýznamný 

Vysoký podíl zaměstnanosti v priméru 

(zemědělství, lesnictví) 

Mírně pozitivní 

 

 

Vliv na využití silných stránek řešeného území 

 

Silná stránka Vliv změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín 

Žádné silné stránky, týkající se území obce 

Terezín. 

Žádný 

 

Vliv na využití příležitostí řešeného území 

 

Příležitost Vliv změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín 

Rozvoj služeb zaměřených na seniory Žádný 

Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší 

hladině cen pozemků 

Nevýznamný 

 

 

 

Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

 

Územně analytické podklady zařadily Terezín mezi obce se špatnou vyvážeností územních 

podmínek.  V Terezíně byl vyhodnocen pilíř pro příznivé životní podmínky a soudržnost společenství 

obyvatel jako velmi špatný, zatímco pilíř pro hospodářský rozvoj jako dobrý. Vzhledem k charakteru sídla 

– menší obec, se jako cílový stav jeví posílení především sociálního pilíře. Řešená změna vytváří 

podmínky pro zvýšení zaměstnanosti v obci návrhem plochy pro výrobu. 
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D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI 

OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, NEPODCHYCENÉ V 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 

Při umístění plochy Va je zohledněno původní prostorově – funkční uspořádání a rozložení obce 

v krajině. Plocha výroby zemědělské navazuje na územně odloučenou stávající plochu Vz severně od obce. 

 

 Snímek  ÚPN SÚ Terezín v řešené lokalitě 

 

Ortofoto snímek, Zdroj: Maps.Google.cz 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K 

NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady pro výstavbu 

a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné i 

budoucí generace. 

Priority územního plánování jsou v Politice územního rozvoje ČR (PÚR ČR 2008) stanoveny 

rovněž k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Republikové priority jsou určeny ke konkretizaci 

obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v návazných 

ÚPD krajů a obcí. Priority PÚR ČR jsou blíže stanoveny v podobě rozvojových oblastí a os, specifických 

oblastí, koridorů a ploch a dále také jednotlivými strategickými požadavky na určitý směr rozvoje celého 

území ČR. Mezi ně patří například: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní 

hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; zachovat ráz 

jedinečné urbanistické struktury území, osídlení, kulturní krajiny; stanovit podmínky pro hospodárné 

využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavitelného území a mnoho dalších. 

 

Změna č.1 ÚPN SÚ Terezín  je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění a s Politikou územního rozvoje České republiky 2008. 

Koncepce chrání stávající architektonické a přírodní hodnoty daného území a to jak zastavěné části 

obce, tak i volné krajiny. K podpoře dochovaného krajinného rázu jsou chráněny stávající i vymezené 

prvky ÚSES, jsou stanoveny prostorové regulativy. 

 

Jihomoravský kraj nemá v současné době žádnou platnou ÚPD kraje. 
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 

 

Na základě ÚAP a průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena vyváženost 

územních podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání mezi nimi. 

V obci byl analyzován velmi špatný sociodemografický a environmentální pilíř, naopak dobrý pilíř 

hospodářský. Cílem územního plánování tedy je posílení obou slabých pilířů. Potřebného posílení není 

možné docílit řešenou změnou č. 1 ÚPN SÚ.  

 

Příznivé životní prostředí 

 

- Vliv řešené změny ÚPN SÚ bude nevýznamný. 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

 

- Vliv řešené změny ÚPN SÚ bude nevýznamný. 

 
 

Ekonomický pilíř  

 

- Vliv řešené změny ÚPN SÚ bude malý. 

 

Řešená změna ÚPN SÚ kladla důraz na nezhoršení stavu pilířů rozvoje území. Řešení vyváženosti 

není v silách této dílčí změny.  


