č. zakázky vs04_12

Územní plán Rajnochovice

Ú Z E M N Í

Odůvodnění

P L Á N

ČÁST B – ODŮVODNĚNÍ

str. 1

č. zakázky vs04_12

Územní plán Rajnochovice

Odůvodnění

O B S A H:
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje 48 listů A4 na stranách 1 až 48. Grafická část odůvodnění
obsahuje 4 výkresy č. B/II.1 až B/II.4 s celkovým počtem 20 mapových listů. Součástí odůvodnění jako jeho příloha
je studie k návrhu územního plánu (dále jen „průzkumy a rozbory“).
B/I - TEXTOVÁ ČÁST:
B/I.1

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
B/I.1a - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR
str. 3
B/I.1b – Vyhodnocení z hlediska požadavků územně plánovací dokumentace vydané krajem str. 5
B/I.1c – Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních
vztahů
str. 7
B/I.1d –Vyhodnocení z hlediska souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
str. 10
B/I.1e – Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje
s odůvodněním potřeby jejich vymezení
str. 10

B/I.2

Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu Rajnochovice

B/I.3

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
B/I.3a Vyhodnocení řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
str. 19
B/I.3b Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
nových zastavitelných ploch
str. 22
B/I.3c Bydlení
str. 23
B/I.3d Plochy veřejných prostranství, vč. veřejné prostranství specifické
str. 24
B/I.3e Občanské vybavení
str. 24
B/I.3f Výroba
str. 25
B/I.3g Rekreace
str. 25
B/I.3h Vodohospodářství
str. 25
B/I.3i Dopravní infrastruktura
str. 26
B/I.3j Technická infrastruktura
str. 28
B/I.3k Likvidace odpadů
str. 36
B/I.3l Zeleň
str. 36
B/I.3m Územní systém ekologické stability
str. 36

str. 10

Příloha č. 1
Průzkumy a rozbory
B/I.4

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zpráva o vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj, stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 a sdělení, jak bylo
toto stanovisko zohledněno)
str. 39

B/I.5

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
B/I.5a - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
str. 40
B/I.5b - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené
k plnění funkcí lesa
str. 46

B/II - GRAFICKÁ ČÁST:
B/II.1
B/II.1a
B/II.2
B/II.3
B/II.4

Koordinační výkres (mapové listy 1 až 6)
Výřez koordinačního výkresu (mapový list č. 7)
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (mapové listy 1 až 6)
Dopravní a technická infrastruktura (mapové listy 1 až 6)

1:5 000
1:2 000
1:100 000
1:5 000
1:5 000

str. 2

č. zakázky vs04_12

Územní plán Rajnochovice

Odůvodnění

B/I -Textová část

B/I.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území
B/I.1a - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen „PÚR ČR“) byla schválena usnesením vlády
č.929/2009 dne 20. července 2009. Sdělení o schválení Politiky územního rozhodnutí bylo zveřejněno ve Sbírce
zákonů č. 270/2009. PÚR je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci ve
stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj.
Pro řešené území z PÚR ČR vyplývá požadavek na respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o
změnách v území vyplývajících z vymezení koridoru pro prodloužení produktovodu v nové trase Loukov – Sedlnice (kód z PÚR DV3). Koridor je upřesněn v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Na základě dalšího
zpřesňování koridoru v územních plánech a dle vydaného územního rozhodnutí z 30.4.2008 pod spis. zn.
SŘ/72463/2007/BŠ 328.3 (č. ÚR 30/2008) došlo k jeho stabilizaci v rámci sousedních katastrálních území obcí
Podhradní Lhota a Osíčko, přičemž do k.ú. Rajnochovice tak koridor vůbec nezasahuje.
Územní plán Rajnochovice je navržen v souladu s obecnými republikovými prioritami územního
plánování, stanovenými pro zajištění udržitelného rozvoje území. Komplexní realizace navržených záměrů
představuje naplňování následujících republikových priorit PÚR ČR:
● (14) ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, včetně urbanistického, archi tektonického a archeologického dědictví. Zachování jedinečného rázu urbanistické struktury území, struk
tury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity řešeného území, jeho historie a tradice.
Priorita je naplňována analýzou řešeného území (viz dokument průzkumy a rozbory) a z ní vycházejícím
následným návrhem prostorového uspořádání území, návrhem regulativů způsobu využití území, zohledněním legislativních limitů v řešeném území, návrhem územního systému ekologické stability území
atd. Charakter urbanistické struktury osídlení je návrhem zastavitelných ploch pro bydlení č. 1 - 9 a 19 respektován. K dalšímu rozvoji civilizačních hodnot území jsou navrženy plochy č. 13, 14, 15, 16, 20 a 34
(rozšíření lyžařského areálu Tesák, rozhledna Kelčský Javorník, centrální ČOV).
● (16) při stanovování způsobu využití území upřednostnit komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení
ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli
území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v
PÚR ČR.
Návrh územního plánu vychází z podrobné analýzy řešeného území (viz dokument průzkumy a rozbory) a
následného návrhu konceptu rozvoje území zpracovatelem. Ve spolupráci s obyvateli území (jednání s pověřeným zastupitelem obce) vstupují do tohoto konceptu další požadavky a představy na rozvoj obce, přičemž navržený koncept rozvoje musí být zachováván. Z tohoto je patrné upřednostňování komplexního
přístupu, aniž by byla uplatňována jednostranná hlediska a požadavky. Výsledkem je návrh prostorového
uspořádání území akceptovaný všemi stranami, čímž je deklarován komplexní přístup.
● (17) vytváření podmínek k odstraňování důsledků hospodářských změn, vytvářením nových pracovních
příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých.
Je uplatňováno především návrhem a stabilizací vybraných ploch s kódem využití V, O a SO.3, přičemž
priorita hospodářského růstu řešeného území je spatřována především v posilování krátkodobé rekreace a
drobných služeb postaveným na vysoké kvalitě přírodního prostředí v přírodního parku Hostýnské vrchy.
● (19) vytváření předpokladů pro polyfunkční využívání stávajících areálů a ploch a hospodárným využíváním zastavěného území a upřednostňováním ochrany nezastavěného území, zejména zemědělské a
lesní půdy.
Je maximálně chráněna volná krajina (nezastavěné území) a zohledněna možnost využití zastavěného
území. Stávající plocha dřevozpracující výroby u kostela je navrhována k přestavbě a plocha výroby „pila“
je řešena polyfunkčně (V - plochy výroby a skladování), bez specifikace druhu výroby pro možné jiné výrobní využití než současné dřevozpracující, a to především s ohledem na dosavadní využívání.
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● (20) ochrana biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, nerostného bohatství a ochranou zemědělského a lesního půdního fondu. Vytváření územních podmínek pro
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability, k zajištění ekologických funkcí krajiny,
vhodných podmínek pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích a zvyšováním a udržováním rozmanitosti venkovské krajiny. Vytváření podmínek pro ochranu krajinného rázu, s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářením podmínky pro využití přírodních zdrojů.
Uplatňování tohoto článku je z větší části identické s uplatňováním požadavků uvedených v článku (14).
Územní systém ekologické stability je řešen v souladu s podkladovými koncepcemi. Krajinný ráz a ochrana
nezastavěného území hrály významnou roli při řešení koncepce rozvoje obce. Cílové charakteristiky krajiny
byly zohledněny a respektovány. Evropsky významná lokalita a Ptačí oblast Hostýnské vrchy a předměty
jejich ochrany nebudou územním plánem dotčeny (viz kap. B/I.4). Plochy biocenter USES, přírodních rezervací a památek jsou stabilizovány jako plochy přírodní.
● (22) vytváření podmínek pro rozvoj a využití předpokladů v území pro různé formy cestovního ruchu.
Požadavek je uplatňován návrhem nových a stabilizací stávajících ploch s kódem využití O, OS, R, RH, RI,
RX, DX, SO.3 a S* s možným využitím pro rekreaci a pohybovou aktivitu. K podpoře cestovního ruchu jsou
navrhovány plochy RX č. 14 (rozhledna), O č. 12 (rozšíření komunitního centra) a DX č. 17 (obnova úzkokolejné železnice vč. zázemí pro muzeum) a DS č. 16, OS č. 13 a S* č. 34 pro rozvoj lyžařského areálu
na Tesáku. Obec má vysoké infrastrukturní předpoklady pro rekreaci (příznivé přírodní prostředí, sportovní
areály pro zimní i letní vyžití atd.), které jsou územním plánem stabilizovány a dále rozvíjeny.
● (23) vytváření podmínek pro lepší dostupnost v území, především zkvalitněním dopravní a technické infrastruktury, při současném zachování prostupnosti krajiny.
Požadavek je uplatňován zejména návrhem ploch pro odkanalizování obce (č. 21-28) vč. plochy pro centrální čistírnu odpadních vod č. 20 a návrhem ploch dopravní obsluhy č. 15, 16. Stabilizovány jsou i plochy
stávající technické a dopravní infrastruktury v rámci ploch T*, DS a P*.
● (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy
(např. železniční, cyklistickou).
V územním plánu je stabilizována základní komunikační síť a vytvořeny podmínky pro dostupnost a
prostupnost území. Možnosti nové výstavby byly posuzovány s ohledem na dostupnost veřejné infrastruktury (navržené plochy SO.3 č. 1-9, 19 pro bydlení jsou napojitelné na veřejnou infrastrukturu). V území jsou
dobré podmínky pro cyklistickou dopravu a dále jsou vytvářeny podmínky pro dopravu specifických forem
s rekreační funkcí (DX č. 17 - úzkokolejná železnice)
● (25) vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. Zejména zajištěním územní ochrany ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu
před povodněmi a vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní.
Priorita je uplatňována vyloučením rizikových lokalit z ploch určených pro zástavbu a dále územní
ochranou ploch s retenčními vlastnostmi (lesy). Na sesuvných územích nejsou navrhovány žádné nové
zastavitelné plochy a ani v záplavovém území nejsou žádné plochy potenciálně ohrožené záplavou
navrhovány. Výjimku tvoří plocha SO.3 č. 2, která je návrhem plochy pro bydlení a další funkce mezi
stávající zástavbou. Využití plochy je vzhledem k předpokládanému umístění budoucí zástavby
bezkonfliktní (viz priorita č. 26).
● (26) vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu
jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
V záplavovém území Q100 Juhyně jsou vymezeny pouze plochy spojené s realizací odkanalizování obce
č. 21, 22, 23, 25 a 26 určené pro uložení sítě splaškové kanalizace. Samotné umístění plochy pro ČOV
(č. 20) bylo již dříve přeřešeno do polohy mimo záplavové území Juhyně. Umístění kanalizace vychází
z podrobnější dokumentace, v rámci které budou řešeny i opatření ochrany před zaplavením.
Také malá část plochy SO.3 č. 2 zasahuje do záplavového území. Jedná se o návrh plochy pro bydlení
doplňující plochu charakteru proluky mezi stávající zástavbou. Pozemky přiléhající k vodnímu toku budou
plnit funkci zahrady (obdobně jako u stávající zástavby, kterou návrh doplňuje). Je tak zřejmé, že v ploše
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záplavového území nebudou umisťovány stavby pro bydlení. V podmínkách využití ploch je navíc
stanoveno, že v ploše záplavového území v rámci plochy č. 2 je nepřípustné jakékoli umisťování staveb).
● (27) vytváření podmínek pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a
prostřednictvím nich umožnit její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváření podmínek pro zkvalitňování dopravní dostupnosti obcí a měst, které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se
díky možnostem, poloze a infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj obcí okolních a obcí
spádově závislých.
Naplňování uvedených priorit je uplatňováno vymezenou koncepcí místních a účelových komunikací v rámci ploch silniční dopravy a veřejných prostranství, respektováním koncepce odkanalizování obce (plochy č.
20-28) a vytvořením podmínek pro napojení všech nových lokalit na veřejnou infrastrukturu (plochy DS,
P*).
● (28) zajištění kvality života obyvatel a zohledněním požadavků na další vývoj území, ve všech požadovaných, dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních veřejných prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.
Uplatňování priorit podle tohoto článku je v koncepci ÚP Rajnochovice deklarováno již v předchozích odstavcích. Metoda spolupráce veřejného i soukromého sektoru s veřejností je standardní metodou při návrhu (pracovní jednání) a projednávání územního plánu (společné / veřejné jednání).
● (30) uplatňováním republikových priorit, vztahujících se k úrovni technické infrastruktury, zejména pak
dodávky vody a zpracování odpadních vod.
Požadavek je naplňován návrhem ploch pro odkanalizování obce včetně plochy pro centrální čistírnu
odpadních vod č. 20-28. Dále také územní rezerva WT č. 35 pro budoucí možné řešení zásobování pitnou
vodou (rezerva k ochraně území vhodného k akumulaci povrchových vod) je naplňováním této priority
s ohledem na možné klimatické změny v budoucnu.
Priority neuvedené výše (15, 18, 21, 29, 31 a 32) nemají dopad do řešeného území, respektive nemohou
být respektovány z důvodu neexistence vhodných podmínek pro jejich naplňování.
B/I.1b - Vyhodnocení z hlediska požadavků Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Správní území obce Rajnochovice je řešeno Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 pod č. usn. 0761/Z23/08, Aktualizace Zásad územního rozvoje
Zlínského kraje byla vydána usnesením ze dne 12.09.2012 č. 0749/Z21/12 (dále jen „ZUR ZK“).
Ze ZÚR ZK vyplývají požadavky na respektování koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu produktovodu LoukovSedlnice, požadavky na vymezení ploch pro veřejné prospěšné opatření nadregionálního biocentra 101 Kelčský Javorník (PU07), regionálního biocentra 147 – Velká Příčnica (PU83), a požadavky na vymezení
koridorů pro nadregionální biokoridor 149 - Kelčský Javorník – K 148 (PU21), regionální biokoridory 1549 –
Kelčský Javorník – Velká Příčnica (PU144) a 1550 – Velká Příčnica – Chladná (PU145). Podmínky vyplývající
ze ZÚR ZK byly vyhodnoceny a jsou respektovány. Priority územního plánování ze ZUR ZK jsou naplňovány
zejména v bodech 1 – 10,13 konkrétně následovně:
(1) Návrhem zastavitelných ploch jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj území obce při respektování udržitelného
rozvoje. Návrhem ÚP je respektována ochrana přírodních (EVL, PO Hostýnské vrchy), kulturních (urbanistická
struktura rozptýlené zástavby podhorské vsi) a civilizačních hodnot území (extenzivně zemědělsky využívaná
krajina). Rozsah zastavitelných ploch byl prověřen i v kontextu blízkosti města Bystřice p. Hostýnem a odpovídá tak
možnostem a potřebám rozvoje obce (možnost zastavitelných ploch nabízí i zastavěné území), pravidla pro jejich
využití jsou uvedeny v kap. A/I.6b návrhu.
(2) Řešené území je dotčeno plochami a koridory republikového a krajského významu, které byly zpřesněny:
● v souladu s požadavkem PÚR ČR zpřesněném v ZÚR bylo prověřováno vymezení koridoru DV3
pro veřejně prospěšnou stavbu prodloužení produktovodu v nové trase Loukov - Sedlnice (kód VPS
ze ZÚR B01). Koridor je umístěn v souladu s vydaným územním rozhodnutím z 30.4.2008 pod spis. zn.
SŘ/72463/2007/BŠ 328.3 (č. ÚR 30/2008) na území mimo k.ú. Rajnochovice (nejblíže je umístění
produktovodu vzdálené od severního výběžku k.ú. Rajnochovice vzdálené cca 350m). Dostatečné
podmínky pro vlastní realizaci záměru lze tedy vytvořit v rámci k.ú. sousedních obcí Osíčko a Podhradní
Lhota. V územním plánu Rajnochovice tak nejsou navrhovány žádné plochy pro tento záměr.
● bylo prověřeno vymezení a zpřesnění územního systému ekologické stability regionálního a
nadregionálního významu. V územním plánu jsou vymezeny jako plochy přírodní:
- nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník (VPO PU07)
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- regionální

biocentrum 147 Velká Příčnica (VPO PU83)
Biocentra jsou vymezena s ohledem na prostorové členění lesa a při zohlednění kvality stanoviště a
aktuálních společenstev. V územním plánu bylo prověřováno také trasování nadregionálního a regionálních
biokoridorů, jejichž funkci plní vymezené plochy lesa:
- nadregionální biokoridor 149 Kelčský Javorník - K 148 (VPO PU21), byl v koordinaci s územním
plánem Chvalčov a Držková vymezen v odpovídajících prostorových parametrech na území těchto obcí
(viz koordinační výkres), při hranicích s k.ú. Rajnochovice.
- regionální biokoridor 1549 Kelčský Javorník - Velká Příčnica (kód VPO PU144)
- regionální biokoridor 1550 Velká Příčnica - Chladná (VPO PU145)
(3) Nejsou navrhovány nové (regionálně významné) hospodářské aktivity a obec nepatří do oblasti se
soustředěnou podporou státu. Stávající i návrhové plochy výroby a veřejné infrastruktury (č. 10-12, 13, 14, 17 a 34)
vytváří dostatečné možnosti pro rozvoj socioekonomických aktivit v území.
(4) Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro rozšíření ploch bydlení (č. 1-9 a 19), tj. zvýšení počtu stálého
obyvatelstva v blízkosti správního centra. Návrhem ploch je rovněž sledována možnost podpory sportu (č. 13, 34)
a rekreace (č. 14,17).
(5) Ze ZUR ZK nevyplývají požadavky na vymezení koridoru pro dopravní infrastrukturu. Návrhem ploch dochází
k potřebě rozšíření silniční sítě za účelem dopravní obsluhy zastavitelného území, která je zajištěna přímým
rozšířením stávající sítě místních či účelových komunikací (č. 15,16). Dopravní obsluha v ploše č. 1 je umožněna
vymezením funkčního využití jako přípustná činnost – viz A/I.6b. Obec nemá přímé železniční spojení. Územní plán
přebírá plochu změny č. 2, kterou je vymezena plocha specifické dopravy č. 17 (úzkokolejná dráha) pro rekreační
využití.
(6) Návrhem ploch nedochází k narušení výrazu kulturní krajiny – jsou respektovány přírodní hodnoty (evropsky
významná lokalita CZ0724429 a ptačí oblast CZ0721024 Hostýnské vrchy; přírodní rezervace Kelčský Javorník,
Sochová, Čerňava, Tesák a přírodní památky Bernátka, Skalka-Polomsko, Vřesoviště Bílá), a linie horizontu;
rovněž nedochází k fragmentaci krajiny. V ploše evropsky významné lokality a ptačí oblasti Hostýnské vrchy
(NATURA 2000) nebyly navrhovány žádné nové plochy nad rámec stávajícího územního plánu (viz kap. B/I.4).
Typické znaky krajinného rázu, krajinné scény a cílové charakteristiky krajiny (krajina lesní) jsou urbanistickou
koncepcí respektovány a zachovávány. Cílová charakteristika krajiny (krajinný celek Podhostýnsko, krajinný
prostor 3.4 Rajnochovicko – krajina lesní) není návrhem ÚP dotčena. Znaky krajinného rázu a krajinné scény,
zásady pro využívání tohoto typu krajiny a cílové charakteristiky krajiny jsou urbanistickou koncepcí respektovány a
zachovávány. Cílová charakteristika krajiny byla zohledněna a v návrhu respektována zejména vymezením
stávajícího funkčního využití a návrhem nových zastavitelných ploch (více viz kap. B/I.1c).
Návrhem ploch nebudou ovlivněny charakteristické složky krajinného rázu (obraz místa, rozptýlená zástavba,
stavební památky – kostel, zřícenina hradu; drobné arch. památky – pomníky, sousoší; zeleň - aleje atd.). Kulturní
a civilizační hodnoty (organizace krajiny, architektura, technické památky) jsou návrhem ÚP respektovány.
Civilizační složka krajinného rázu je navíc posílena návrhem plochy DX č. 17 (úzkokolejná dráha), RX č. 14
(rozhledna), P* č. 18 (veřejné prostranství – předprostor kostela) a O č. 10 (přestavba plochy výroby na občanské
vybavení), kdy je citlivě doplněn či obnoven vnější (dominanta) a vnitřní obraz sídla (arch. dominanta, pietní pásmo
hřbitova, tech. památka). V návrhu jsou zapracovány i prvky územního systému ekologické stability, jež jsou
vymezeny jako „nezastavitelné“ a mají zaručit ekologickou stabilitu krajiny. Četné plochy ochrany přírody (přírodní
rezervace a památky) jsou stabilizovány jako plochy přírodní. Návrhem nových zastavitelných ploch není narušeno
kulturní dědictví v historickém jádru obce (alej Rosošná, farní alej, kostel sv. Anny, fara).
(7) Návrh územní plánu představuje komplexní řešení se zohledněním pozice sídla v krajině a širších urbánních
vztahů. Socioekonomické vztahy jsou podporovány vymezením funkčních ploch O, OS, OX, S*, DX; veřejná
infrastruktura pro zabezpečení kvality života obyvatel obce vymezením ploch DS, T*. Areál býv. zem. družstva v
prostředí kostela je vnímána jako urbanistická chyba, jejíž řešením je návrh plochy přestavby z V na O. Návrhem
ploch je dodržena funkční a urbanistická struktura sídla. Stav zeleně (krajinné, sídelní) byl vyhodnocen jako dobrý,
tj. nevyžadující návrh samostatných ploch. Vysoká rekreační a turistická atraktivita území je dána především
přírodními hodnotami a dalšími infrastrukturními předpoklady. Územním plánem jsou stabilizovány stávající
rozsáhlé plochy individuální a hromadné rekreace (chatoviště, hotely, penziony), přičemž nové plochy nejsou
s ohledem na požadavky zadání a zátěž území navrhovány. Pro krátkodobé rekreační aktivity jsou vytvořeny
podmínky v plochách OS, S* (lyžařský vlek a svah), RX (rozhledna), DX, O (úzkokolejná dráha, muzeum).
(8) Přírodní a krajinné hodnoty v území nejsou návrhem zastavitelných ploch dotčeny. Je respektována koncepce
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - především existence přírodního parku; linie
horizontu; přírodní rezervace a památky; obecně chráněná území (USES, VKP) a typické znaky krajinného rázu a
krajinné scenérie (viz kap. B/I.1c). Organizace krajiny, vymezení zastavěného území a návrhových ploch
respektuje limity v území (svahová nestabilita, záplavové území). Na základě požadavku ZUR ZK bylo také
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prověřeno území speciálních zájmů - plocha vhodná k akumulaci povrchových vod. Lokalita je v ZUR ZK
vymezována na základě prověření většího množství lokalit ve Směrném vodohospodářském plánu. Vhodné lokality
vymezené následně v rámci Plánu oblasti povodí Moravy slouží jako podklad pro politiku územního rozvoje a
územně plánovací dokumentaci. Jedná se o plochu k ochraně území formou územní rezervy pro realizaci vodních
nádrží pro účely zásobování pitnou vodou v případě klimatických změn a jako protipovodňové opatření
záplavového území Juhyně. V územním plánu je tato plocha prověřena a zpřesněna vymezením plochy územní
rezervy WT č. 35.
(9) Řešené území není dotčené výskytem výhradních ložisek nerostných surovin určených k těžbě. Využívání
obnovitelných zdrojů energie pro individuální zásobování zástavby (geotermální, solární) je umožněno v rámci
funkčních ploch. Samostatné plochy tech. infrastruktury pro obnovitelné zdroje nejsou navrhovány.
(10) Požadavek na minimalizaci vlivů rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty byl respektován. K záboru ZPF dochází v ploše 10,16ha (0,46ha – I.; 3,41ha – II.; 2,35ha- IV.; 0,25ha – V. třída ochrany). Reálný zábor ZPF v plochách zástavby pro bydlení (SO.3) bude menší (plocha vlastních staveb) - větší část zůstane v ZPF jako zahrada.
Záměr realizace rozšíření lyžařského svahu a jeho dopravní obsluhy v lokalitě Tesák je dotčen záborem PUPFL v
rozsahu cca. 2ha. K záboru PUPFL v rozsahu 1,13ha dochází rovněž v případě realizace úzkokolejné dráhy. V
obou případech se jedná o rozvoj rekreačního potenciálu území v souladu s prioritami ZUR ZK.
(13) Funkční provázanost s širším okolím (prostorová integrace s územím sousedních obcí) je podporována především vyhodnocením těchto vazeb a jejich zohledněním v samotné koncepci rozvoje sídla.
B/I.1c - Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z dalších dokumentů a širších územních
vztahů
Z hlediska širších vztahů leží vlastní obec Rajnochovice ve Zlínském kraji mimo hlavní urbanistické osy
podél toku Juhyně. Regionální až nadregionální význam má obec z hlediska rekreace a ochrany přírody. Dopravní
prostupnost krajiny je vzhledem k morfologii terénu omezená. Obec tak leží mimo zájmy dopravy, především
silniční a železniční. V souvislosti s vymezením plochy rezervy č. 35 pro vodní nádrž (zatopení údolí Košovy) bude
nutné v budoucnu zachovat dopravní prostupnost územím ve směru sever – jih (napojení na silnice II/437 a
III/01866). Technická studie řešící vlastní těleso hráze a dopravní obsluhu není k datu zpracování ÚP k dispozici.
Potenciál rozvoje obce spočívá ve vybudování infrastruktury (tech., dopravní a občanského vybavení), přičemž
stávající plochy hromadné rekreace (přechodné bydlení) jsou dostatečnou územní rezervou. V dokumentu
průzkumy a rozbory je nastíněn možný rozvoj generující pracovní příležitosti. Ten je založen na využití přírodního
prostředí (vhodné klimatické podmínky, morfologie terénu – sklonitost, dostatek vodních zdrojů), kulturního dědictví
(obnova úzkokolejné dráhy Rajnochovice – Podhradní Lhota), civilizačních hodnot (hipocentrum, péče o krajinu).
Rozvoj by se týkal širšího území zahrnující území obce Rajnochovice (vzdušné lázně, regionální lyžařské
středisko), Podhradní Lhota (částečná obnova – rekonstrukce - tvrze Zubříč), Podolí (rybníkářství - sportovní
rybářství), Lázy, Komárno (golfový resort), Kunovice (krajinářství – obnova kulturní krajiny), Loučka. V případě
katastrálního území Rajnochovice by se záměr týkal odlesnění části svahu pod vrcholem Klínec za účelem
vybudování lyžařského areálu ve vazbě na existující rekreační zařízení Waldhotel. Tento záměr by vyžadoval
posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona. S ohledem na schválené zadání ÚP nebyla plocha v dokumentaci
zahrnuta.
V návrhu územního plánu Rajnochovice je zohledněna poloha obce včetně vazeb na sousední obce a je také
zajištěna návaznost prvků ÚSES a dopravní infrastruktury na v současnosti rozpracované územní plány obcí
Kunovice, Podhradní Lhota, Podolí, i na již vydané územní plány Hošťálková, Držková, Chvalčov a Loukov. Byly
taktéž prověřovány podmínky návazností u obcí, které doposud nový územní plán nezpracovávají (Osíčko).
Konkrétně byla tedy ověřována především návaznost ploch USES. Plochy nadregionálního biocentra Kelčský
Javorník navazují na území obcí Loukov a Chvalčov. Regionální biokoridor Velká Příčnica - Chladná pak navazuje
na území obce Podolí. Z hlediska širších vztahů má dále význam rozvoj rekreačních areálů Tesák a Troják (rozvoj
lyžařských svahů spojených s vyšší návštěvností středisek). Areály jsou dostupné po komunikaci II. třídy.
Požadované návaznosti a koordinace ploch na sousedních katastrálních územích jsou patrné z koordinačního
výkresu (č. B/II.1).
Územní plán Rajnochovice maximálně respektuje níže uvedené koncepční a rozvojové dokumenty vztahující se
k řešenému území a mající dopad do územního plánu. Údaje z těchto dokumentů vstoupily vesměs do územně
analytických podkladů jako hodnoty, limity a záměry, případně rovnou do závazných územně plánovacích
dokumentů (ZÚR ZK).
Po rozboru koncepčních a rozvojových dokumentů ve vztahu k řešení územního plánu Rajnochovice bylo
možno konstatovat následující:
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Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje (dále jen „GD ZK“) - část Návrh výhledové
koncepce GD ZK (schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 14. 12. 2011 usnesením č. 0625/
Z18/11) - nejblíže řešeného území se z nových záměrů realizace silnic počítá s výstavbou
komunikace II/150 Kroměříž - Hulín- Holešov - Bystřice pod Hostýnem - Valašské Meziříčí,
v případě úseku Bystřice pod Hostýnem – Valašské Meziříčí se navrhuje v nové stopě v kategorii
S9,5/80. Koncepce byla zohledněna i v ZÚR ZK, které jsou pro zpracování územního plánu
závazné. Plocha v šířce 400m ze ZUR ZK nezasahuje do řešeného území. V územním plánu je tak
pouze stabilizována komunikace II/437 Přáslavice - Lipník nad Bečvou - Bystřice pod Hostýnem Jablůnka. Komunikace má zásadní význam z hlediska prostupnosti Hostýnských vrchů ze
Vsetínska na Kroměřížsko. Cílovým stavem je dvoupruhová homogenizovaná komunikace
kategorie S7,5/60 s obslužnou funkcí v území.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený dne 20. 10. 2004
usn.č. 770/Z26/04 na 26. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje Dokument byl v oblasti koncepce
odkanalizování obce zohledněn.
V návrhu územního plánu se počítá se splaškovou kanalizací s tím, že jsou pro realizaci tohoto
záměru vymezeny plochy č. 21-28 pro odkanalizování zástavby podél Hrabovského potoka a
Juhyně s napojením na plochu pro vlastní ČOV obce č. 20. Toto je v souladu s řešením Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací (variantní řešení), který ovšem primárně navrhoval napojení obce
spolu s obcí Podhradní Lhota a Komárno na společnou ČOV v Komárně. I s ohledem na řešení
samostatné ČOV v Podhradní Lhotě přistoupila obec Rajnochovice k samostatnému řešení. Plochy
pro ČOV a kanalizaci jsou navrženy v souladu s dokumentací pro územní řízení. Stávající
nesoustavná jednotná kanalizace bude plnit funkci dešťové kanalizace.
Obec má vybudovány tři samostatné vodovody. První v majetku VaK pokrývá malou část obce.
Stávající systém zásobování pitnou vodou je tak postaven na zásobování ze zdrojů Persunka a
Steklá Ráztoka (tento obecní vodovod pokrývá většinu souvisle zastavěného území), přičemž
lokalita Rosošná je zásobována ze samostatného vodovodu z vlastního zdroje. Tento systém
zásobování vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Kapacita vodojemů je i při
zastavování návrhových ploch dostatečná. Počítá se pouze s prodlužováním vodovodní sítě do
nově zastavovaných lokalit a rekonstrukcemi. Jsou vytvořeny podmínky pro napojení nových
zastavitelných ploch pro bydlení a občanskou vybavenost na kanalizaci a vodovod.
Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny - obsahuje především významné limity a
hodnoty ochrany přírody vstupující i do územně analytických podkladů (ÚAP). Řešené území se
z téměř ze 100% nachází v přírodním parku Hostýnské vrchy a důraz je tak kladen především na
krajinný ráz území. Návrhem územního plánu není krajinný ráz podstatně dotčen, řešení stavby
rozhledny z hlediska zachování krajinného rázu v ploše RX č. 14 bude řešeno v podrobnější
dokumentaci. Ke zlepšení krajinného rázu jsou dále navrženy plochy krajinné zeleně č. 29 a 30,
přičemž i navrhované plochy pro výstavbu jsou výškově a plošně regulovány s ohledem na
ochranu krajinného rázu. Dále z dokumentu vyplývá respektování přírodních rezervací (Kelčský
Javorník, Čerňava, Sochová a Tesák) a přírodních památek (Bernátka, Skalka - Polomsko a
Vřesoviště Bílová), které byly v územním plánu vymezeny jako plochy přírodní. Respektovány jsou
taktéž plochy soustavy NATURA 2000 (ptačí oblast a evropsky významná lokality Hostýnské
vrchy), kdy v těchto plochách nejsou nově navrhovány žádné záměry, které by představovaly
ohrožení předmětů ochrany (viz kap. B/I.4). Zásadním podkladem byl dokument při navrhování
územního systému ekologické stability a zajištění návaznosti ÚSES na sousední obce. Jako plochy
přírodní jsou vymezeny nadregionální biocentrum Kelčský Javorník, regionální biocentrum Velká
Příčnice (povinnost zapracovat vyplývala i ze ZUR ZK) a lokální biocentra č. 1-10.
Krajinný ráz Zlínského kraje - krajinný ráz obce je respektován a byl významným podkladem pro
návrh urbanistické koncepce. Obec leží v přírodním parku Hostýnské vrchy, jehož posláním je
právě ochrana krajinného rázu. Řazena je do krajinného celku Podhostýnsko a krajinného prostoru
Rajnochovicko (zahrnující obce Rajnochovice a Podhradní Lhota). Krajinný prostor je obecně
definován převážně lesní krajinou členité Hostýnské hornatiny s údolní zástavbou. Typická je
rozptýlená zástavba na pasekách (charakteru pasekářských samot), sevřená údolí s výhledy
omezenými úbočími hor. Rozptýlenou zástavbu představuje obytný dům se zahrádkou a ovocným
sadem, obklopený loukami, někde přetrvává nebo se vrací drobný chov ovcí. Zachovalé jsou
původní zemědělské struktury z dob pasekářské kolonizace – louky a pastviny s rozptýlenou
keřovou vegetací a mohutnými solitérními stromy. Ráz krajiny je udáván charakterem osídlení a
blízkostí lesa. Mnoho původních obytných domů však dnes slouží již k rekreaci a původní využití
luk pro pastvu téměř vymizelo (využívány k pastvě jsou jen louky v okolí vlastní obce). Územním
plánem jsou stabilizovány stávající plochy utvářející charakteristický ráz krajiny a jsou i navrženy
plochy krajinné zeleně ke zvýšení krajinného rázu. Nové zastavitelné plochy nepředstavují riziko
ohrožení výrazného krajinného rázu
Na řešeném území jsou stanoveny četná místa se zvýšeným krajinným rázem, a proto je na
krajinný ráz i s ohledem na zmiňovanou polohu v přírodním parku kladen v územním plánu vysoký
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důraz (viz také dokument průzkumy a rozbory). Nejsou navrhovány žádné plochy, které by
podstatně mohly ovlivnit krajinný ráz. V navazujících řízeních je ovšem potřeba řešit charakter a
podobu stavby rozhledny v ploše RX č. 14 tak, aby nebyl krajinný ráz místa ovlivněn (v současnosti
se však v blízkosti už nachází stanice operátorů s vysílačem s nepopíratelným vlivem na krajinný
ráz).
Respektovány jsou také krajinné horizonty lokálního až nadregionálního charakteru. Nejsou
navrhovány žádné plochy na horizontech, jen s výjimkou plochy pro rozhlednu (využívá se polohy
na horizontu pro zajištění dálkových pohledů do krajiny).
Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje - dokument byl zohledněn již při tvorbě Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje, kde jsou vymezeny nadmístní prvky USES. Řešeného území se
dotýkají i regionální a nadregionální prvky ÚSES (viz kap. B/I.3l), které byly zapracovány jako
plochy přírodní.
Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji - na území obce je podle dokumentu
identifikována lokalita brownfield po dřívější průmyslové výrobě (pálení dřevěného uhlí) při
komunikaci II/437. Jednalo se o chátrající areál budov a infrastruktury bez náležité údržby.
V současné době je však areál již sanován, budovy byly rozebrány a stavební materiál odvezen.
Plocha je v současnosti porostená zelení a z části využívána pro skladování kulatiny při těžbě
dřeva v okolních lesích. V územním plánu je tak plocha stabilizována jako plocha krajinné zeleně.
Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje – vymezuje významnou místní
cyklistickou trasu s ozn. M12 (Troják – Rajnochovice – Kunovice – Kelč). Navržená trasa vychází
ze stávajících již vyznačených tras v území a v zásadě zde nejsou nutné významné stavební
úpravy. Řešení územního plánu koncepci rozvoje cyklodopravy respektuje stabilizací funkčních
ploch plnících funkci cyklotras (komunikace III/1866 aj.) jako plochy dopravy.
Plán oblasti povodí Moravy - pro řešené území platí Plán oblasti povodí Moravy (dále jen
„OPM“), jehož závazná část byla vydána pro území Zlínského kraje Nařízením Zlínského kraje
č. 1/2010 ze dne 17.5.2010. V části plánu D. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny jsou
definovány cíle a opatření v ochraně před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod:
- zadržování vody v krajině formou optimalizace její struktury a jejího využívání a uplatňování efektivních přírodě blízkých a preventivních opatření
- snížení ohrožení obyvatel před nebezpečnými účinky povodní a omezení ohrožení majetku, kulturních a historických, a to preventivními opatřeními
- příprava a přizpůsobení se předpokládané změně klimatu vhodnými adaptačními opatřeními
- omezení negativních důsledků nadměrné vodní eroze z plošného odtoku vody
Územním plánem Rajnochovice jsou stabilizovány stávající ekologicky stabilní struktury a navržena
jsou i další opatření k optimalizaci struktury krajiny a zvýšení její ekologické stability, což povede ke
snížení erozního ohrožení (viz navržené plochy krajinné zeleně a plochy přírodní, možnost umístit
malé vodní plochy v plochách K, Z, L, P).
Opatření na ochranu území před extrémními vodními stavy v plánu OPM se odkazuje na protipovodňovou ochranu navrženou v rámci krajských studií. V případě obce Rajnochovice z této studie
vyplýval záměr vymezení plochy poldru na Rosošném potoku. Jedná se však o turisticky frekventované území, kde vzhledem k přítomnosti rekonstruované vodní nádrže výše po toku není účelné
toto opatření budovat. Tuto funkci již plní stávající systém přehrážek bývalé vodní klauzy (historicky
sloužila ke splavování dříví). Zároveň s ohledem na požadavky zadání nebylo možné v území soustavy NATURA 2000 vymezovat nové plochy, které by mohly mít vliv na příznivý stav předmětů
ochrany. V územním plánu v údolí Juhyně je navržena plocha č. 35 územní rezervy oblasti vhodné
k akumulaci povrchových vod. Jedná se o rezervu území pro realizaci stavby pro zásobování
vodou oblast Kroměřížska a Přerovska v případě závažnějších klimatických změn v budoucnu.
Tato stavba by rovněž plnila funkci protipovodňového opatření a zadržování vody v krajině.

V rámci možností a nástrojů územního plánování byly respektovány také další koncepční a rozvojové dokumenty:
●
Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Zlínského
kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých
organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje,
vyhlášen Nařízením č. 1/2005 ze dne 7. 11. 2005- obecně lze pouze uvést, že územní plán
Rajnochovice nebude mít významné negativní vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví
(zvyšování emisí a imisí) - nejsou navrhovány žádné nové plochy výroby
●
Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Plán odpadového hospodářství kraje,
který byl vyhlášen OZV ZK č. 2/2004 ze dne 22. 9. 2004, o vyhlášení závazné části Plánu
odpadového hospodářství kraje - z dokumentu nevyplývají konkrétní požadavky pro obec
Rajnochovice řešitelné územním plánem. Obecně lze konstatovat, že strategické cíle dokumentu
jsou respektovány. K nakládání s odpady lze využít plochy výroby a skladování (V). Sběr
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komunálního odpadu v rozlehlých rekreačních oblastech je zajišťován přistavenými kontejnery
s pravidelným odvozem.
B/I.1d - Vyhodnocení z hlediska souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území
Návrh územního plánu je v souladu s cíli územního plánování (§ 18 zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon), tzn. že především:
● vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce – vymezením dostatečného množství
zastavitelných ploch (č. 1-9,19), návrhem organizace krajiny a funkčního využití území (viz výkres č. A/II.2)
● zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce komplexním řešením účelného využití a prostorového
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji tohoto území (viz urbanistická koncepce a podmínky využití ploch, kap. A/I.6 Návrhu)
● stávající přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území byly zohledněny a jsou nadále rozvíjeny –
zastavitelné plochy jsou vymezovány s ohledem na potenciál rozvoje území, možnosti a míru využití
zastavěného území (viz kap. B/I.3b a B/I.3c). Přírodní hodnoty v území byly vymezeny jako nezastavitelné;
kulturní hodnoty jsou rozšířeny o návrhové plochy O (rozšíření komunitního centra, rozvojová plocha fary,
muzeum dopravy, stanice dráhy), P* (veřejné prostranství před kostelem), RX (rozhledna) a DX
(úzkokolejná dráha). Urbanistická struktura se rozvíjí podél hlavních kompozičních os potoka Juhyně a
Hrabovského v přímé vazbě na zastavěné území (viz dokument průzkumy a rozbory) .
● zpracování architektonické části dokumentace staveb v návrhových plochách č. 10 (rozšíření komunitního
centra), 12 (muzeum dopravy, budova dráhy, veřejné prostranství), 14 (rozhledna) a 18 (veřejné
prostranství před kostelem) může vypracovat jen autorizovaný architekt
● umisťování staveb je umožněno v souladu s funkčním vymezením území, které je definováno v kap. A/I.6b
a naplňuje úkoly územního plánování § 19 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon:
● stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území
(viz kap. A/I.3a)
● veškeré známé limity či vlivy území byly vyhodnoceny, přičemž veřejný zájem (ochrana přírodních hodnot a
krajinného rázu) byl sledován jako nejvýznamnější aspekt (viz kap. B/I.2)
● respektuje krajinný ráz (měřítko sídla, linii horizontu, urbanistickou strukturu) a ochranu přírody a krajiny (stabilizace ÚSES, vytvoření podmínek pro prostorovou provázanost na sousední katastrální území, prvky
ÚSES vymezeny jako nezastavitelné území)
B/I.1e – Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje
s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Na území obce Rajnochovice s ohledem na její polohu a postavení ve struktuře osídlení a s přihlédnutím
k cennému přírodnímu prostředí a ochraně krajinného rázu nebyly navrhovány zastavitelné plochy pro záměry
nadmístního významu nad rámec ploch a koridorů vymezených v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (viz
kap. B/I.1b).
B/I.2

Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu Rajnochovice

Projednané a upravené Zadání územního plánu Rajnochovice bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Rajnochovice na řádném zasedání dne 6. 4. 2011, č. usn. 5/2011.
Ve schváleném zadání územního plánu Rajnochovice nebyl stanoven požadavek na posouzení z hlediska vlivů na
životní prostředí (dle zák. č. 100/2001Sb.) za předpokladu respektování existence Ptačí oblasti Hostýnské vrchy
(registrační č. CZ0721024) a Evropsky významné lokality Hostýnské vrchy (registrační č. CZ0724429). Stávající
funkční využití v oblasti NATURA 2000 je stabilizováno a nejsou navrhovány žádné zastavitelné plochy, které by
představovali možné narušení příznivého předmětu ochrany (viz kap. B/I.4). V řešeném území nebyly rovněž
navrženy žádné plochy výroby a občanské vybavenosti větší než 1ha. Územní plán je proto zpracován přímo jako
návrh a bez vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. Schválené zadání územního plánu je zásadním dokumentem
pro zpracování územního plánu Rajnochovice. Je v něm definován požadovaný rozsah i způsob zpracování.
Požadavky na řešení a způsob zpracování vyplývající ze schváleného zadání územního plánu Rajnochovice pak
byly respektovány následovně:
a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 2008, územně plánovací dokumentace vydané krajem,
popřípadě z dalších širších územních vztahů – viz kap. B/I.2
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b) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
Územně analytické podklady byly ve vztahu k navrženému řešení zohledněny. Blíže jsou jednotlivé požadavky na
řešení vyplývající z datových podkladů a rozborů udržitelného rozvoje území rozvedeny v kap. B/I.3, příp. v kap.
B/I.5.
c) Požadavky na rozvoj území obce
Výsledné řešení tvoří rámec pro rozvoj obce na návrhové období 10-ti let. Při zpracování územního plánu byly
vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení (plochy č. 1-9 a 19) a občanského vybavení (plochy č. 10-14) a jsou
vytvořeny podmínky pro odkanalizování obce (plochy č. 20-28). Všechny zastavitelné plochy pro bydlení navazují
na zastavěné území. Rekreační atraktivita území pro přechodné ubytování či druhé bydlení je zohledněna
stabilizací ploch hromadné a individuální rekreace. Návrhové plochy bydlení jsou vymezeny v souladu s
ustanovením par. 12, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., tj. způsobem, který zabraňuje fragmentaci krajiny, rozvolňování
sídla do volné krajiny a naopak scelují sídelní strukturu, respektuje linii horizontů a existenci přírodních hodnot, tak
aby nedošlo k narušení vnímání obrazu krajinné scény.
Vymezením nezastavitelných ploch v krajině (K, L, Z, P, WT) jsou vytvořeny základní opatření pro zvýšení
ekologické stability území.
Demografická prognóza je provedena v kap. B/I.3. Navržené řešení tak představuje vyhodnocení všech známých
skutečností, požadavků a limitů v území vč. zapracování záměrů z nadřazené dokumentace (PÚR ČR, ZUR ZK) při
respektování charakteru a identity prostředí obce a krajiny.
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)
Bilance ploch je provedena v textové části Návrhu ÚP, kap. A/I.3. Předpokládaný celkový počet trvale žijících
obyvatel 642 (stav 562, návrh 80). Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s platnou legislativou k datu
30. 6. 2012. Návrh nových zastavitelných ploch vychází mimo jiné ze stávajícího územního plánu obce a jeho
změn.
Plochy změn, které byly návrhem ÚP převzaty:
STAV ÚPn

NÁVRH ÚP

ZMĚNA č.

VYHODNOCENÍ

ID

KÓD

ZDŮVODNĚNÍ

1

Plochy vyhodnoceny,
upřesněny a stabilizovány

7

SO.3

Většina ploch ze změny č. 1 je již zastavěna, případně jsou součástí
stávajících ploch smíšených obytných. Plocha č. 7 je přebírána ve svém
rozsahu.

1b)1

dtto.

14

RX

1b)2

dtto.

16, 13 a
34

dtto.

20
15
12
17

2

Návrh plochy pro rozhlednu ve vrcholové partii Kelčského Javorníku. Plocha
v území NATURA 2000, převzata.

DS,
Návrh ploch pro rozvoj lyžařského areálu na Tesáku. Plocha v území
OS, S* NATURA 2000, převzata.
SO.3
OS
T*
DS
O
DX

Jednalo se o lokality změn pro bydlení a sport v zastavěném území obcev současnosti již vymezeny jako stávající plochy, součást zastavěného území.
Výjimkou je plocha pro ČOV č. 20 vč. navrženého přístupu č. 15, které jsou
přebírány ve svém rozsahu a dále plochy pro obnovu úzkokolejné lesní
železnice vč. muzea a dalšího zázemí (č. 12 a 17).

Podmínky pro využití jednotlivých funkčních ploch jsou stanoveny v textové části Návrhu ÚP, kap. A/I.6.
Bilance nových ploch pro bydlení byla stanovena s přihlédnutím k výhledovému počtu obyvatel. Celková kapacita
všech návrhových ploch pro bydlení (SO.3 - smíšená obytná vesnická) činí 3,88ha, což přibližně činí 20bj (RD)
Všechny nově navrhované plochy pro jednotlivé urbanistické funkce i plochy navržené ve stávajícím platném
územním plánu, které ještě nebyly využity, byly prověřeny z hlediska funkčního využití. Území obce bylo rozděleno
na plochy zastavěné, zastavitelné a nezastavitelné, byl jim přiřazen druh funkčního využití a byly stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Byly definovány pojmy a specifické funkce, pokud byly využity územním plánem, viz kap. A/I.6 textové části návrhu územního plánu. Při vymezení všech ploch s rozdílným
způsobem využití – zastavěných a zastavitelných - byly respektovány všechny požadavky ze zadání. Byla stanovena plošná a prostorová regulace, která zamezuje narušení urbanistického rázu zastavěného území obce a vytváření negativních dominant. Krajinný ráz sídla je respektován (základní podmínky ochrany krajinného rázu jsou součástí dokumentu průzkumy a rozbory).
S ohledem na architektonický charakter zástavby, velikost a parcelaci pozemků byly jednotlivé plochy určené k
bydlení vymezeny jako plochy bydlení hromadného (pouze stav) a smíšené obytné vesnické (stav, návrh – plochy
č. 1-9 a 19). Nebyly navrženy žádné plochy, jejichž využití by bylo podmíněno zpracováním územní studie. Rovněž
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etapizace nebyla navržena. Plochy pro novou bytovou výstavbu kromě plochy č. 2 byly lokalizovány mimo stanovené záplavové území Juhyně Q100.
Při vymezování ploch občanského vybavení byly vyhodnoceny plochy občanského vybavení ve schváleném
územním plánu a stabilizovány (budova kostela, fary, školy, obecního úřadu, kulturního domu, pro obchodní prodej,
přechodné bydlení, stravování, hřiště, lyžařské areály). Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj této
funkce (č. 10,11,12,13,14 a 34). Z důvodu vytvoření kapacitního parteru (veřejné prostranství, parking) před
budovou kostela byla vymezena plocha veřejného prostranství (č. 18). Přechodné ubytování je navrženo rovněž
jako přípustná funkce v ploše SO.3.
Stávající plochy rekreace (R, RH, RI) jsou stabilizovány. Nové plochy hromadné a individuální rekreace nejsou
navrhovány jako nežádoucí z hlediska zastavování volné krajiny (ochrana krajinného rázu) a z důvodu existence
dostatečné kapacity stávajících chatovišť a rekreačních areálů. Byla vymezena specifická rekreace č. 14 jako
plocha změny.
Při vymezování ploch výroby a skladování (V) byly vyhodnoceny a stabilizovány stávající plochy z platného
územního plánu. Nové plochy nebyly navrhovány. Byla navržena přestavba plochy výroby – býv. kravína u fary (P1) na plochu občanského vybavení (č. 10).
Při vymezování ploch vodních a vodohospodářských (WT) byly vyhodnoceny vodní plochy vymezené v platném
územním plánu, přičemž stávající plochy byly stabilizovány a upřesněny dle skutečného stavu. Samostatné plochy
nebyly navrhovány. Malé vodní plochy jako přípustná funkce je možno situovat v plochách krajinné zeleně (K), zemědělských (Z), lesních (L) a přírodních (P). Veřejný přístup k vodním tokům je stávající. Požadavek ze ZUR ZK na
vymezení plochy rezervy pro vodní nádrž v údolí Košovy byl respektován (č. 35).
Předpokládané důsledky na zemědělský půdní fond byly podrobně vyhodnoceny (viz kap. B/I.5). K záboru PUPFL
dochází v případě ploch č. 13,16,17,34. Do pásma 50m od okraje lesních pozemků zasahují pouze ty plochy či
jejich části, které zajišťují možnost výstavby mimo toto ochranné pásmo či realizace záměru nebrání využití těchto
ploch (č. 1,7,9,10 a 19).
Plochy přírodní byly vymezeny jako nezastavitelná území pro stávající biocentra a byly stanoveny regulativy jejich
ochrany. Územní systém ekologické stability byl vyhodnocen, byla provedena jeho aktualizace a zpřesnění a zajištěna i návaznost na území sousedních obcí.
Zeleň je navržena jako přípustné využití ve všech funkcích. Byla navržena izolační zeleň v lokalitě „pila“ (plochy č.
29, 30). Jiné plochy sídelní a krajinné zeleně nebyly samostatně vymezeny z důvodu zachovalé základní kostry liniových prvků, solitérů, zahrad a sadů.
Podmínky pro funkční využití ploch jsou stanoveny v textové části Návrhu – viz kap. A/I.6b návrhu.
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Řešeným územím prochází silnice II/437 a III/01866. Stávající plochy silniční dopravy jsou stabilizované. Územní
plán respektuje stávající komunikační síť tvořenou páteřními silnicemi II. a III. třídy, místními a účelovými
komunikacemi. Místní komunikace byly vymezeny podle významu pro prostupnost území a přístupy do
zastavěného území obce. Plochy místních komunikací (případně některých účelových komunikací) byly vymezeny
jako plochy veřejných prostranství v zastavěném území a plochy silniční dopravy mimo toto zastavěné území.
Plocha dopravní infrastruktury č. 15 byla převzata z dokumentace pro územní řízení za účelem dopravní obsluhy
plochy č. 20 (ČOV). Stávající polní a lesní cesty jsou vymezeny jako součást ploch zemědělských (Z), lesních (L)
či krajinné zeleně (K). Všechny navrhované zastavitelné plochy mají napojení na nadřazený komunikační systém,
všechny funkční plochy mají přístup a příjezd; dopravní obslužnost samot je zajištěna po stávajících účelových
komunikacích. Za účelem zajištění dopravní obsluhy lyžařského areálu Tesák je navržena plocha č. 16. Ochranné
pásmo silnic II. a III. třídy je respektováno, tj. nejsou vymezeny nové funkční plochy v OP a nedochází k
prodlužování průjezdního úseku - viz kap. B/I.3i. Odstavování a parkování automobilů (doprava v klidu) je
umožněno v plochách s rozdílným způsobem využití. Parkování u kostela je řešeno návrhem plochy č. 18
(parkování jako přípustná funkce).
Katastrálním území prochází po stávajících silnicích č. II/437 a III/01866 místní cyklotrasa M12 stabilizována v
ploše silniční dopravy.
Koncepce zásobování vodou vychází ze stávajícího územního plánu a rozšíření místní vodovodní sítě je v souladu
s „Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“. Stávající vodárenská zařízení jsou stabilizovány v
plochách s rozdílným způsobem využití. Trasy a ochranná pásma vodovodních řadů a vodárenských zařízení jsou
návrhem územního plánu respektovány. Všechny nově navrhované zastavitelné plochy č. 1 - 12 je možné napojit
na místní vodovodní síť, zdroj vody VDJ Rajnochovice, Persunka, Steklá Ráztoka. Kapacita vodojemů je
dostatečná.
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Koncepce odkanalizování vychází ze stávajícího územního plánu a jeho doplnění a rozšíření je v souladu s
„Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje“. Trasy a ochranná pásma kanalizačních řadů a zařízení
jsou návrhem územního plánu respektovány. Obec má jednotný kanalizační systém s vyústěním do recipientů.
Navržena je realizace splaškové kanalizace (plochy č. 21 – 28) v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací stavby. V souladu s připravovaným záměrem obce na realizaci vlastní centrální ČOV je vymezena plocha č. 20.
V odlehlých lokalitách budou odpadní vody likvidovány v bezodtokových jímkách na vyvážení nebo v malých
domovních čistírnách. Odvádění dešťových vod bude řešeno stávajícím způsobem, u zastavitelných ploch se předpokládá likvidace dešťových vod vsakem.
Všechny zastavitelné plochy SO.3 č. 1-12, které jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území, je možné napojit
na plynovodní síť STL – prodloužením stávajících plynovodů či vybudováním nových větví navazujících na stávající
rozvody.
Zásobování elektrickou energií je řešeno stávající distribuční sítí. Trasy a zařízení energetické soustavy jsou respektovány. Návrhem funkčních ploch dojde výhledově k nárůstu spotřeby elektrické energie. Transformační výkon
stávajících trafostanic T1-25 je dostatečný. Nové vedení či přeložky vedení 22kV nejsou navrhovány. Případné
rozšíření distribuční sítě je umožněno v plochách s rozdílným způsobem využití - viz kap. A/I.6b návrhu, B/I.3j.
Plochy a vedení pro technická zařízení zajišťujících pokrytí území signálem mobilních sítí jsou respektovány.
Případný požadavek na realizaci alternativního způsobu vytápění (např. stanice na bioplyn) lze řešit využitím stávající plochy výroby a skladování v areálu pily. Vzhledem k rozlehlosti zastavěného území je však centrální způsob
vytápění nepravděpodobný. Využívání obnovitelných zdrojů energie pro individuální zásobování zástavby (geotermální, solární) je umožněno v rámci funkčních ploch.
Stávající způsob likvidace odpadu se nemění, nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny v souladu s
obecně závaznou vyhláškou o nakládání odpady. V případě požadavku obce na umístění sběrného dvora lze využít stávající plochy výroby a skladování – viz kap. A/I.6b návrhu.
Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury ve vztahu k návrhovým plochám jsou územní plánem
respektovány.
Stávající plochy občanského vybavení a veřejného prostranství byly stabilizovány a byly vytvořeny podmínky pro
další rozvoj této funkce. Jedná se o rozšíření stávajících ploch fary (č. 11), komunitního zařízení obce u kostela (č.
10) a plocha pro realizaci muzea (č. 12). Poloha kostela sv. Anny je vnímána jako významná prostorová kompozice
v kontextu morfologie terénu (viz dokument průzkumy a rozbory). Územním plánem jsou dány předpoklady pro
zkvalitnění veřejného prostranství před kostelem (č. 18). Vzhledem k významu místa je vlastní řešení staveb či
prostoru podmíněno zpracováním dokumentace autorizovaným architektem – viz kap. A/I.11.
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Územní plán svým přístupem k řešení a všemi prostředky, které má dispozici, vytváří podmínky pro korigovaný
rozvoj obce s ohledem na:
● kulturní dědictví (zastavěné jádro obce, architektonické a tech. památky)
● urbanistickou strukturu sídla (genius loci)
● krajinný ráz venkovského sídla v zemědělsky extenzivně obhospodařovaném území Hostýnských vrchů vč.
organizace krajiny
● přírodní hodnoty
Územní plán v souladu s par. 12, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, respektuje zachovalou
siluetu sídla s přírodní dominantami Kunovická hůrka, Zubříč, Šaumburk a Kelčský Javorník a posiluje tak estetické
vnímání urbánního prostoru v přírodním prostředí Hostýnských vrchů – zejména vymezením zastavitelných ploch a
podmínkami pro jejich využití – viz kap. A/I.6b. Jsou respektovány nemovité kulturní památky (kostel sv. Anny,
zřícenina hradu Šaumburk, sousoší Pieta na hřbitově, socha sv. Jan Nepomuckého, fara, vodní kanál) a kulturní
památky místního významu (pomník padlým v I. a II. sv. válce, pamětní desky) - tyto prvky jsou stabilizovány
v rámci funkčních ploch stávajících, nejsou na nich navrženy nové zastavitelné plochy. Pohledová osa ve směru
západ - východ paralelní s osou Hrabovského potoka ukončena hmotou kostela a vrcholem Klínec je
respektována. Krajinná scéna návrhem ploch není dotčena. V případě návrhu plochy č. 14 (rozhledna Kelčský
Javorník) se jedná o převzetí změny č. 1b)1 ze stávajícího ÚPN SÚ.
Přírodní hodnoty a limity byly maximálně zohledněny ve vlastním návrhu územního plánu Rajnochovice (viz kap.
B/I.4, výkres č. B/II.1). Řešené území se nachází v přírodním parku Hostýnské vrchy a nezastavěná část území
zasahuje do soustavy ploch NATURA 2000 – ptačí oblast a evropsky významná lokalita (plocha 60,5% z celkové
rozlohy území). Územní plán zohledňuje tuto skutečnost vymezením zastavěného území a zastavitelných ploch.
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S ohledem na požadavek ze schváleného zadání nebyla vymezena žádná návrhová plocha v lokalitách soustavy
NATURA 2000. Všechny významné přírodní hodnoty jsou respektovány:
• přírodní rezervace Kelčský Javorník,
Sochová, Čerňava, Tesák a přírodní
památky Bernátka, Skalka-Polomsko,
Vřesoviště Bílá – vymezeno jako
nezastavěné území (plocha přírodní),
regulace viz kap. A/I.6b
• evropsky významná lokalita a ptačí
oblast Hostýnské vrchy – nenavrhovány
nové zastavitelné plochy nad rámec již
odsouhlasených - viz kap. A/I.4
• pozice sídla v přírodním parku
Hostýnské vrchy – je zabráněno
rozvolňování
zástavby
v
krajině
(fragmentace krajiny) vč. rozšiřování
ploch individuální rekreace; zastavitelné
plochy převzaty z ÚPn SÚ Rajnochovice
či navrženy v přímé vazbě na zastavěné
území
• ÚSES – nadregionální, regionální a
lokální prvky - vymezeno jako nezastavitelné území)
• krajinná zeleň liniového charakteru
(stromořadí, alej), solitéry (památné
stromy aj.) - zeleň jako hlavní či přípustná
funkce – viz kap. A/I.6b návrhu
• významné krajinné prvky (lesy, vodní
toky, rybníky, údolní nivy, rašeliniště,
trvalé travní porosty) – jsou návrhem
respektovány. Registrované VKP (vodní
nádrž Tesák, Skalka – Polomsko 2 a Obr.
1 – přírodní hodnoty – zdroj autor
mokřad Košovy) jsou zpracovány jako
plochy přírodní.
• ochrana ZPF – zábory na půdách I. tř. ochrany plocha č. 3, 11, 18, 23, 25; II. tř. ochrany plocha č. 1,2,4,12,17,19,
20-23, 26-32; IV. tř. ochrany plocha č. 1, 5-9, 11, 18; V. tř. ochrany plocha č. 1, 17, 28 – zdůvodněno v kap. B/I.5a;
eliminace zbytkových ploch ZPF
• ochrana PUPFL – zábory na lesních pozemcích v plochách č. 13,14,16,17 - zdůvodněno v kap. B/I.5b
• pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů povrchových vod I, II. a III. st.; prameniště Rajnochovice, Steklá
Ráztoka, Persunka
Celé řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V územním plánu jsou vytvořeny podmínky pro zachování území s
archeologickými nálezy I. kategorie – zřícenina hradu Nový Šaumburk, II. Kategorie – novověké jádro obce Rajnochovice a území s archeologickými nálezy III. kategorie (zbylé území katastrálního území).
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Ozn.

ID

VPS / VPO /
AS

vyvlastnění

předkupní
právo

Pozemky dotčené
předkupním právem
v k. ú. Rajnochovice

Odůvodnění

T1

20

VPS

ANO

obec

62, 63

T2

21 - 28

VPS

ANO

-

-

DS1

15

VPS

ANO

obec

2165

veřejný zájem – účelová komunikace, zajištění
dopravní obsluhy plochy č. 20

O1

10

VPS

-

obec

st. 22/1, st. 22/2, st.
22/3, st. 22/4, 332/1,
332/27, 344, st. 440/1

komunitní centrum – přestavba urbanisticky
nevhodné plochy výroby na občanské
vybavení; hygienická závada, narušení
pietního prostoru hřbitova a kulturního dědictví

B1

31,32

VPO

ANO

-

-

veřejný zájem – doplnění ÚSES (biocentrum)

A1

33

AS

ANO

-

-

asanace několikrát vyhořelého býv. penzionu návrat do ZPF

veřejný zájem - centrální ČOV
veřejný zájem - stoka splaškové kanalizace
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352/3, 2176
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veřejný zájem - veřejné prostranství součást
vstupní části kostela

VPS – veřejně prospěšná stavba
VPO – veřejně prospěšné opatření
AS - asanace

Pozn.: vymezení VPS, VPO definováno v kap. A/I.8 návrhu, související výkres č. A/II.3
h) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany,
obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů byly splněny. Ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů je naplněno. Územním plánem nejsou vymezeny návrhové plochy
zemědělské výroby pro velkokapacitní chov hospodářských zvířat. Stávající plocha výroby u kostela je navržena
jako plocha přestavby P1 na občanské vybavení (č. 10). Z důvodu redukce emisí prachu spojených s výrobou v
lokalitě „pila“ je navrhováno opatření ve formě plochy krajinné zeleně č. 29,30.
Žádná z návrhových ploch SO.3 není vymezena tak, že je zasažena hlukovou zátěží z dopravy. V případě průjezdního úseku silnic III/01866 se jedná o hluk, který je časově omezeným impulzem, jenž nelze klasifikovat jako
hladinu, která by dosáhla hygienický limit.
Katastrální území Rajnochovice je zájmovým územím Ministerstvem obrany. Řešené území je dotčené ochranným
pásmem leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Územní plán respektuje ochranné pásmo leteckého radaru Přerov dle ustanovení paragrafu 37 zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V území dotčeném OP leteckých radiových zabezpečovacích zařízení lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
stanoviska Ministerstva obrany ČR, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno:
- stavby tvořících dominanty v terénu
- výškové stavby nad 30m nad terénem
- výstavba větrných elektráren
- stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30m nad terénem a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Řešené území je zahrnuto do integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Zvláštní požadavky ochrany
obyvatelstva vyplývající z havarijních a krizových plánů promítající se do územního plánu se v řešeném území neuplatňují.
V řešeném území nejsou evidovány kontaminované místa, nevyskytují se výhradní či jiná
ložiska nerostných surovin a nejsou evidována
žádná chráněná ložisková území ani dobývací
prostory. V severní části katastru u paty svahu
pod Kelčským Javorníkem se nachází poddolované území (plocha poddolovaného území 26,3ha). V minulosti zde probíhala těžba
břidlice (ukončeno před r. 1945). Území je
součástí nadregionálního biocentra Kelčský
Javorník a v územním plánu tato lokalita je vymezena jako nezastavitelné území (plocha přírodní). Jedinou těženou surovinou pro následné zpracování je dřevo.
Obr. 2 – poddolované území - zdroj ČGS –
Geofond, www.geofond.cz

Při zpracování návrhu bylo přihlíženo i k výskytu sesuvů a sesuvných oblastí. Dle informací poskytnuté Českou geologickou službou jsou na území obce registrovány 7 aktivních a 9 potenciálních sesuvů (plocha 23,3ha, tj. 1,2% z
celkové rozlohy území).
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Sesuvy – zdroj geofond ČGS 2012
ozn.
rok
aktua
geofond pořízení lizace
ČGS
záznamu

stav aktivity

6411

1997

1998

aktivní

6412

1997

1998

aktivní

6413

1997

1998

aktivní

2137

1963

1979

aktivní

2129

1963

1979

potenciální

2133

1963

1979

aktivní

2134

1963

1979

aktivní

2138

1963

1979

aktivní

2118

1963

1979

potenciální

2130

1963

1979

potenciální

2131

1963

1979

potenciální

2132

1963

1979

potenciální

2135

1963

1979

potenciální

2136

1963

1979

potenciální

2139

1963

1979

potenciální

4213

1963

1980

potenciální

Obr. 3 – sesuvy - zdroj ČGS – Geofond, www.geofond.cz

Riziko nestability hrozí u plochy č. 8 – malá část zastavitelné
plochy se nachází na nezpevněných svahových sedimentech
se současně aktivními a dočasně uklidněnými sesuvy, které
lze považovat za nevhodné pro výstavbu (kategorie III.2).
Požadavku na rozšíření plochy nebylo vyhověno. Jedná se o
patu svahu na levé straně Hrabovského potoka (obr. 4).
Využití plochy není podmíněno inženýrsko-geologickým
posouzením, a to z důvodu rozsahu nestabilního území
zasahujícího do návrhové plochy (viz výkres č. B/II.1,
B/II.1a). Nicméně v rámci projektové přípravy stavby je třeba
vyhodnotit konkrétní záměr využití lokality ve vztahu k riziku
sesuvu (umístění stavby na pozemku – např. zářez do paty
svahu apod.).

Obr. 4 – sesuvy - zdroj ČGS, www.geology.cz

str. 16

č. zakázky vs04_12

Územní plán Rajnochovice

Odůvodnění

Na území obce Rajnochovice lze předpokládat potenciální
možnost vzniku všech druhů přirozených povodní. Přirozenými
povodněmi je obec Rajnochovice ohrožena zejména v období
jarního tání (únor - březen), zejména pokud je tání kombinováno
se srážkami. Ohrožení obce může být způsobeno lokálními
přívalovými srážkami. Příčinou vzniku povodně na území obce
mohou být i letní regionální deště. Obcí protéká potok Juhyně se
svými přítoky, který se z větší části nachází v nezastavěném
území. Meandrovitý charakter potoka, nezpevněné břehy a
nezastavěné pozemky podél potoka umožňují zadržování vody v
krajině. Zastavování břehu, zatrubnění koryta, napřimování toku,
zpevňování břehu má za následek lokální povodeň na dolním
toku (především k.ú. Podhradní Lhota, Komárno). Pro řešené
území platí Plán oblasti povodí Moravy (dále jen „OPM“), jehož
závazná část byla vydána pro území Zlínského kraje Nařízením
Zlínského kraje č. 1/2010 ze dne 17.5.2010. Sídlo vzniklo v údolí
potoka Hrabovského. Zástavba se rozvíjela a nadále rozvíjí
paralelně s osou potoka Juhyně a jeho přítoků Hrabovského a
Jedovského potoka. Územní plán stabilizuje polohu vodotečí
vymezených parcelní kresbou dle evidence v katastru
nemovitostí (právní stav). Potok Juhyně v celé délce lze
považovat za potenciální riziko záplavy a umístění nové zástavby
v zastavěném území dotčené Q100 by v jednotlivých případech
mělo tuto skutečnost zohledňovat posouzením. Potok Juhyně má
vymezené záplavové území dle par. 66, zákona č. 254/2001 Sb., Obr.5 – vodní nádrž Košovy - zdroj MŽP
vodní zákon – viz výkres č. B/II.1 a B/II.a . Plocha záplavového
území Q100 činí 29,02 ha (plocha 0,7% z celkové rozlohy katastrálního území). Územní plán nevymezuje žádné
zastavitelné lokality v ploše rozlivu kromě plochy pro SO.3 č. 2. Vzhledem k tomu, že jen malá část zasahuje do
návrhové plochy a vzhledem k předpokládanému umístění budoucí zástavby, není nutné podmiňovat využití této
plochy realizací protipovodňového opatření. V podmínkách využití ploch (viz kap. A/I.6b) je navíc stanoveno, že
v ploše záplavového území v rámci plochy č. 2 je nepřípustné umisťování staveb.
Řešené území v současné době není dotčené nebezpečím zvláštní povodně. Je třeba však zmínit vymezenou
plochu rezervy pro realizaci vodního zdroje na horním toku Juhyně řešeného území pro zásobování pitnou vodou
Kroměřížska a Přerovska (obr. 5). Potenciální objem je uvažován 11,2 mil. m3. Realizace tohoto vodního díla může
zajistit rovněž lokální protipovodňovou ochranu sídel dolního úseku Juhyně a bude rovněž představovat riziko
zvláštní povodně (jednorázové protržení hráze).
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Požadavky a pokyny vyplývající ze schváleného zadání ÚP pro řešení hlavních střetů zájmů byly splněny - viz
předchozí kap. B/I.2
- byly prověřeny záměry na rozšíření ploch pro bydlení, smíšené obytné, občanské vybavení, rekreaci, veřejné
prostranství, technickou a dopravní infrastrukturu s ohledem na hodnoty (přírodní, urbanistické a kulturní) a limity v
území a veškeré střety byly vyhodnoceny
- návrh územního plánu podporuje ochranu krajinného rázu a přírodních hodnot – je zabráněno fragmentaci krajiny;
návrhové plochy navazují na současně zastavěné území; v zastavěném území sídla (jádro obce) je stanovena
výšková hladina; nebylo navrhováno rozšíření ploch individuální rekreace – viz kap. A/I.6b
- u všech návrhových ploch byla řešena dopravní obslužnost a byly navrženy plochy pro dopravní infrastrukturu;
doprava v klidu umožněna jako přípustné využití v rámci ploch s rozdílným způsobem – viz kap. A/I.6b, B/I.3i
- bylo posouzeno a řešeno rozšíření technické a dopravní infrastruktury do návrhových ploch; přeložky sítí nebyly
navrhovány z důvodu ekonomické náročnosti (poměr „cena x výkon“); ochranná pásma sítí dopravní a technické
infrastruktury jsou respektovány – viz kap. B/I.3j
- nadřazená územně plánovací dokumentace, platná rozhodnutí či připravované záměry obce ve veřejném zájmu
(splašková kanalizace, centrální ČOV) jsou respektovány
- bylo posouzena a navržena plocha rezervy pro realizaci vodní nádrže v údolí Košovy v souladu s nadřazenou
dokumentací – viz kap. B/I.1c
- navržené zábory ZPF byly řádně odůvodněny – viz kap. B/I.5a
- prvky nad/regionálního a lokálního ÚSES byly vymezeny v souladu s dokumentem Nadregionální a regionální
ÚSES ZK; byla zajištěna návaznost na sousední katastrální území – viz kap. B/I.3m
- vyhodnoceny byly i požadavky občanů a obce předané projektantovi v průběhu zpracovávání územního plánu či
požadavky vyplývající ze schváleného zadání územního plánu a nekonfliktní záměry byly zahrnuty do ÚP – viz níže
- byly prověřeny stávající plochy z ÚPn SÚ Rajnochovice vč. schválených změn – viz kap. B/I.2d
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Byly prověřeny jednotlivé požadavky na změnu využití území s následujícími výsledky:
POŽADAVEK

NÁVRH

parc. č.

KÓD

zapracování

KÓD

ID

2155/36

BI, SO.3

ANO

SO.3

-

Součást zastavěného území, funkčně stávající plocha zahrady
(nesprávným vymezením hranic veden pozemek původně jako
součást pozemku PUPFL)

Z
K

-

Požadavek na rozvoj bydlení v chatové oblasti v místní části
Paseky. Urbanisticky nevhodný rozvoj při dnešních trendech
opouštění dřívějších usedlostí, které dále plní jen rekreační
funkci. S ohledem na ochranu krajinného rázu, problematickou
dostupnost lokality, stanovený požadavek zadání na
nevytváření podmínek pro rozvoj rekreačních oblastí
(chatovišť) a chybějící veřejnou infrastrukturu požadavku
nevyhověno

SO.3

-

Jedná se o stávající zástavbu. V územním plánu tedy součást
zastavěného území, plochy smíšené obytné vesnické.

-

Urbanisticky nevhodný rozvoj bez návaznosti na zastavěné
území obce a veřejnou infrastrukturu, ovlivnění krajinného rázu
(rozvolněná zástavba), záplavové území Q100 Juhyně, pásmo
50m od lesa, NATURA 2000 (požadavek zadání na
nevymezování nových ploch v ptačí oblasti Hostýnské vrchy)

-

Území není vhodné k dalšímu rozvoji urbanizovaných ploch,
jedná se o rekreační lokalitu s velkým množstvím staveb pro individuální rekreaci a nefunkčními areály hromadné rekreace.
Pro trvalé bydlení nejsou v lokalitě vhodné podmínky ani z hlediska veřejné infrastruktury. Plocha je limitována i vedením VN
a pásmem 50m od lesa. Dalším limitem je ochrana krajinného
rázu a ptačí oblast Hostýnské vrchy.

K

-

Jedná se o pozemky navazující na navrhovanou plochu SO.3
č. 8. Pozemky se nachází nad příkrým svahem, který je
ohrožen sesuvnou aktivitou území. V rámci této plochy je tedy
s ohledem na krajinný ráz a stabilitu svahu zcela nevhodné
využití pro bydlení.

SO.3

-

Jedná se o stávající zástavbu, respektive zahrady pod
společným oplocením. V územním plánu jsou pozemky tedy
součástí zastavěného území, plochy smíšené obytné vesnické.

280
792
791
790

258
část 2941/1
1222 st.
1223
755/30
755/31
1135/3
1145/1
1145/5
1146/1
1146/6
1148/1
2334/3
2334/9

1956/1

475
476

1049/5
1049/9

BI, SO.3

NE

BI, SO.3

ANO

NE
BI, SO.3

BI, SO.3

BI, SO.3

BI, SO.3

NE

NE

ANO

Z
K

Z

ZDŮVODNĚNÍ

698/2
část 698/1

BI, SO.3

NE

Z

-

Území není vhodné k dalšímu rozvoji urbanizovaných ploch,
jedná se o rekreační lokalitu v blízkosti lesa (ochranné pásmo
lesa) s dostatečným množstvím staveb pro individuální rekreaci
a usedlostmi. Pro trvalé bydlení nejsou v lokalitě vhodné podmínky ani z hlediska veřejné infrastruktury a ochrany krajinného rázu. Limitována je plocha i vedením VN.

536/1

stavba pro
zemědělství
(seník)

ANO

Z

-

V rámci vymezené plochy pro zemědělství, jejíž součástí
parcela 536/1 je, je umožněno realizovat stavby pro
zemědělství (seník)

j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a
polohu obce v rozvojové oblasti a rozvojové ose.
Je navržen rozvoj sídla v kontextu významu sídla a předpokládaného vývoje počtu obyvatel (viz dokument průzkumy a rozbory a kap. B/I.3). Byly vymezeny plochy přestavby P1 a P2 (přestavba stávajících objektů a areálů.
Zastavitelné plochy jsou navrženy zejména v návaznosti na zastavěné území a vycházejí vesměs ze stávajícího
ÚPN SÚ Rajnochovice. Jedná se o přestavbu plochy dřevozpracující výroby v blízkosti kostela a fary v lokalitě
Horní Rajnochovice (je plochou kontaminace urbanistické funkce) a plochy nevyužívaného areálu v lokalitě „u pily“
pro občanské vybavení (O č. 10 a 11).
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
Plochy či koridory pro ověření územní studií nejsou vzhledem k charakteru ploch navrhovány.
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l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití
stanoveny regulačním plánem
Při zpracování územního plánu Rajnochovice nebyla shledána potřebnost vymezení ploch ani koridorů, pro které
by měly být podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem.
m) Požadavky vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
Požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebyl uplatněn v zadání ÚP za splnění podmínky respektování Ptačí oblasti Hostýnské vrchy a Evropsky významné lokality Hostýnské vrchy, tj. že bude respektováno
stávající funkční využití lokalit a nebude navrhováno nové funkční využití, které by mohlo představovat ztrátu
cenných přírodních stanovišť nebo nadměrné rušení hnízdících ptáků. Navržené řešení respektuje shora uvedenou
podmínku – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj (vč. vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a na
soustavu NATURA 2000) není součástí územního plánu Rajnochovice. Bližší informace jsou uvedeny v kap. B/I.4.
n) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP
Textová část návrhu územního plánu Rajnochovice včetně jeho odůvodnění, je zpracována plně v rozsahu dle
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti. Grafická část územního plánu vychází z požadavků Metodiky
jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského
kraje. Požadavku na strukturu výkresů bylo vyhověno s výjimkou zvlášť zpracovaných výkresů dopravní a
technické infrastruktury. Byl zpracován pouze souhrnný výkres dopravní a technické infrastruktury a to vzhledem
k charakteru a rozsahu území. Nad rámec vyhlášky je definována plocha krajinné a sídelní zeleně, zejména
z důvodu potřeby podchycení a řešení organizace a uspořádání krajiny (návaznost na problematiku eroze), plnění
funkce biokoridorů ÚSES a stabilizaci ploch zeleně v zastavěném území.
B/I.3

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

B/I.3a Vyhodnocení řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Návrh územního plánu Rajnochovice řeší hlavní požadavky na rozvoj bydlení a veřejné infrastruktury
místního významu a dále požadavky na rozvoj rekreačního potenciálu s ohledem na principy udržitelného rozvoje
území. Týká se řešení potřeb a opatření pro celkový rozvoj území obce při současném zajištění ochrany jeho
hodnot – zejména přírodních, kulturních a historických, včetně minimalizování dopadů navrhovaného řešení na
zemědělský a lesní půdní fond.
K 31. 12. 2012 byla zpracována 2. úplná aktualizace ÚAP ORP Bystřice pod Hostýnem vč. aktualizace Rozboru
udržitelného rozvoje území. Pro území obce Rajnochovice byl zpracován výstup (pasport), který obsahuje zjištění a
vyhodnocení udržitelného rozvoje území obce s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a
krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci a hospodářské podmínky. Dále obsahuje vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území s určením problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území, střety záměrů s limity
využití území a ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Součástí je také problémový výkres v měřítku 1:25 000. Oproti původním ÚAP nedošlo z hlediska zjištění uvedených v ÚAP ke změnám
(střety, záměry, silné a slabé stránky atd.). Níže je uvedeno vyhodnocení výsledků pro řešené území a jejich zohlednění v návrhu územního plánu.
Na území obce Rajnochovice se nachází nejvíce evidovaných sesuvných území. Sesuvná území registrovaná na
území obce nepředstavují však většinou riziko pro urbanizované plochy (jedná se o stabilizované sesuvy na
lesních pozemcích). Výjimkou jsou sesuvy v okolí „Horních Rajnochovic“ (kolem kostela), kde se tyto přímo
dotýkají zastavěného území a zastavitelné plochy SO.3 č. 8. Tato plocha byla s ohledem na výskyt sesuvu plošně
upravena (přechází z ÚPn SÚ) a dalšímu požadavku na rozšíření plochy nebylo vyhověno (viz kap. B/I.2 h).
Vzhledem k rozsahu území je však celkový podíl ploch ohrožených sesuvy minimální (asi 1%). Evidováno je také
poddolované území (zbytky historické těžby bez zmapovaného rozsahu), nacházející se v lesích pod Kelčským
Javorníkem a nepředstavují tak limit pro rozvoj obce.
Procento sklonité orné půdy (100%) neodpovídá zcela reálné skutečnosti, poněvadž orná půda je využívána
výhradně jako louky a pastviny (velkovýrobně zorněné plochy ZPF se na území obce nenacházejí, vyskytují se
pouze individuální drobná políčka na zahradách). Množství orné půdy (dle právního stavu pozemků) je zcela
minimální (0,08ha). Územním plánem jsou dány podmínky pro protierozní a protipovodňová opatření (plochy K a
WT).
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Záplavové území Juhyně neovlivňuje významněji zastavěné území obce. Zaplavená plocha při hladině Q 100
představuje sice 29ha, ale rozliv vody z vlastního koryta je minimální (např. při povodních r. 1997 dle dostupných
informací došlo k vylití toku výrazněji mimo koryto jen na několika místech, přičemž obytná zástavba nebyla
v podstatě dotčena). Do záplavového území zasahuje ze zastavitelných ploch potenciálně ohrožených záplavou
minimálně pouze plocha SO.3 č. 2. Využití plochy je možné i při respektování záplavového území, dotčená část
ohrožené plochy bude plnit funkci zahrad. Navrhovaná plocha doplňuje stávající zástavbu podél komunikace III. tř.
Protipovodňovou funkci plní obnovená stavba vodních přehrážek (klauzy) na toku Rosošná a v budoucnu může
plnit i tuto funkci plocha pro akumulaci povrchových vod (WT č. 35).
Kvalita vody v tocích je na vysoké úrovni a voda z Juhyně slouží i k zásobování pitnou vodou pro Kelečsko (celé
řešené území je součástí ochranného pásma vodního zdroje II.b vnější). V souvislosti s dalším zvyšováním kvality
vody je navržena územním plánem realizace splaškové kanalizace vč. centrální ČOV (T* č. 20-28). Vzhledem
k ochraně vodních zdrojů jsou na území obce vyhlášená četná pásma hygienické ochrany (zejména zdroje při úpatí
Kelčského Javorníku sloužící k zásobování obcí Podhradní Lhota, Osíčko a Loukov). Tato území jsou
respektována a vyznačena ve výkresech B/II.1 a B/II.4.
Z hlediska nakládání s odpadem jsou v obci vytvořeny podmínky pro sběr komunálního odpadu v jednotlivých
lokalitách přistavením odvozních kontejnerů. V obci se nachází systémy odděleného sběru odpadu (sběrné nádoby
na sklo, papír, plasty) i místo pro sběr a třídění železného a dalšího drobného odpadu. Speciální plochy pro sběr a
třídění odpadu (sběrný dvůr) je možné realizovat v rámci ploch výroby (viz kap. A/I.6b).
Stará ekologická zátěž v podobě bývalé skládky v lokalitě „Šraňky“
(obr. 7) v těsné blízkosti řešeného území na k.ú. Podhradní Lhota
již nepředstavuje riziko pro povrchové vody Juhyně (vodní zdroj
pro Kelečsko). Skládka byla v roce 2005-06 rekultivována
(odtěžení a odstranění odpadů, hydrotechnická opatření,
ozelenění) a v územním plánu Podhradní Lhota je již součástí
plochy přírodní plnící funkci biocentra.
Stanoviště evropsky významné lokality Hostýnské vrchy ani
populace strakapouda bělohřbetého, lejska malého a jejich biotopy
(ptačí oblast Hostýnské vrchy) nejsou územním plánem dotčeny v plochách EVL a PO jsou převzaty pouze plochy ze stávající ÚPD
(viz kap. B/I.4). Je respektován i přírodní park Hostýnské vrchy
s ochranou typického krajinného rázu. Četné plochy přírodních
rezervací (Kelčský Javorník, Čerňava, Sochová, Tesák) a
přírodních památek (Bernátka, Skalka- Polomsko, Vřesoviště Bílová) jsou stabilizovány v plochách přírodních. Také plochy
biocenter USES nadregionální (NRBC Kelčský Javorník),
regionální (RBC Velká příčnice) i četných prvků lokální úrovně Obr.
USES jsou stabilizovány rovněž jako plochy přírodní. Veškeré
Obr. 7 – zdroj www.cenia.cz
návrhové plochy pro výstavbu obytných objektů, občanskou
vybavenost a veřejných prostranství jsou situovány mimo plochy
vymezené pro prvky územního systému ekologické stability.
V návrhu územního plánu jsou vytvořeny podmínky na zabezpečení prostupnosti krajiny (stabilizace ploch pro
prostupnost mezi kopci Kuželek, Hrad a Kunovská hůrka). Umístěním a charakterem nově navrhovaných ploch a
jejich regulací (výšková hladina apod.) se v rámci možností územního plánu nepředpokládá negativní dopad
navrhovaného řešení na krajinný ráz ve smyslu ust. par. 12, odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb o ochraně přírody a
krajiny. Koeficient ekologické stability je nejvyšší v rámci správního území díky rozsáhlým lesům a přírodě blízkým
společenstvům. Územním plánem je dále posilována návrhem ploch k doplnění prvku lokálního USES a návrhem
ploch krajinné zeleně.
30% půd se nachází v I. a II. třídě ochrany půd. Jedná se o nivu Juhyně a jejich přítoků. Z tohoto důvodu je i
návrhem územního plánu dotčen vysokobonitní půdní fond. Jedná se však o rozvoj doplňující zastavěné území a
v jeho návaznosti. Alternativní řešení, kdy by nebyl dotčen vysokobonitní půdní fond není možné (půdy nižší kvality
představují louky a pastviny na svazích a vrcholových partiích. Zábor tohoto půdního fondu byl již vesměs
odsouhlasen v rámci platného ÚPn SÚ. Podrobně je zábor ZPF vyhodnocen v kap. B/I.5.
Lesnatost obce (85,5% rozlohy katastrálního území) je výjimečná. Převážná část lesa má hospodářský charakter,
15% představují lesy zvláštního určení a vyskytuje se i les ochranný. Lesy jsou dotčeny územním plánem jen
v rozsahu již odsouhlaseného záboru pro realizaci rozhledny, úzkokolejné železnice a rozšíření lyžařského areálu
na Tesáku (viz v kap. B/I.5). V územním plánu je navržena také rezerva oblasti vhodné pro akumulaci povrchových
vod ze ZUR ZK (plocha č. 35). V případě klimatických změn v horizontu desítek let by byla v tomto území
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prověřována možnost realizace vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou oblastí navazujících na Hostýnské
vrchy (Kroměřížsko, Přerovsko). Tento záměr by znamenal i podstatný zásah do pozemků plnících funkci lesa.
Hustota a délka silniční sítě je hodnocena negativně, ale vzhledem k charakteru obce je vyhovující (rozsáhle
komplexy lesů nejsou logicky protkány komunikacemi). Návrhem územního plánu je dbáno především na
zachování dostupnosti a prostupnosti území. Železniční trať č. 303 (Kojetín - Valašské Meziříčí) vč. nádraží
Rajnochovice (nacházející se na k.ú. Podhradní Lhota) představují dostupné napojení obce na možnosti drážní
dopravy. Katastrálním územím obce ve směru Troják - Tesák prochází také komunikace II tř (Jablůnka- Bystřice
pod Host.). Samotnou obcí prochází komunikace III. tř., která zde končí. Zásadní význam z hlediska prostupnosti
má však obecní komunikace ve směru sever- jih tvořící spojk silnice II/437 a III/01866.
Veřejná technická infrastruktura v obci je na úseku zásobování plynem a vodou vyhovující, v územním plánu jsou
navrženy nové plochy pro vybudování sítě soustavné splaškové kanalizace vč. čištění odpadních vod na centrální
ČOV (plochy č. 20 - 28). Vzhledem k charakteru obce je však veřejná infrastruktura dostupná jen pro vlastní
zastavěné území, rozsáhlé rekreační areály (individuální rekreace v místních částech Vičanov, Paseky apod.) jsou
zásobovány individuálně (vlastní studny, jímky na vyvážení, bez plynofikace). I s ohledem na tento fakt nebyly
v územním plánu vytvářeny podmínky pro další rozvoj soustředěné individuální a hromadné rekreace.
V obci je základní škola, obecní úřad, kostel, dům služeb, požární zbrojnice a kulturní dům, které jsou vymezeny
jako plochy občanského vybavení. V posledních letech po období postupného poklesu obyvatel, kdy mnohé
usedlosti a pasekářské osídlení přestalo plnit funkci trvalého bydlení, se postupně začíná počet obyvatel zvyšovat,
především díky přírodní atraktivitě území. Nová výstavba je však vzhledem k omezeným podmínkám minimální.
Územním plánem jsou navrženy nové plochy pro bydlení s možností výstavby cca. 20 RD. Jedná se o plochy
navazující na vlastní zastavěné území obce a napojitelné na veřejnou infrastrukturu. Plochy pro bydlení ani
rekreaci mimo toto území nebyly navrhovány. Veřejná vybavenost na odpovídající úrovni (především přítomnost
základní školy s 1. - 9. ročníkem) představuje významný stabilizační faktor obyvatelstva. Limitujícím faktorem tak
zůstává především ekonomický pilíř, tj. zejména nedostatek pracovních příležitostí, kde se však uplatňuje relativní
blízkost měst Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Vsetín (vyjížďka za prací do těchto měst).
Obec vykazovala v minulých letech relativní úbytky trvale obydlených bytů (5 %), přestože počet obyvatel roste.
Počet nových dokončených bytů v posledních 10ti letech byl 10, tj. 1byt/rok. Byl v podstatě dokončen trend
přechodu trvalého bydlení v dřívějších usedlostech např. na Bílové, Vičanově apod. k individuální rekreaci, kdy
vzhledem k dnešním nárokům na kvalitu života není dostatečná obsluha těchto odlehlých oblastí. Doposud se na
území nachází už jen několik trvale obydlených usedlostí, v územním plánu stabilizovaných jako plochy smíšené
obytné vesnické (SO.3). Podmínky pro výstavbu v obci jsou komplikované (nedostatek vhodných ploch vzhledem
k morfologii terénu). V rámci zastavěného území (proluk) jsou možnosti realizace RD poměrně malé. V územním
plánu byl plně respektován požadavek zadání i RURU ORP Bystřice pod Hostýnem a nejsou rozšiřovány plochy
pro výstavbu chat (v obci je asi 650 individuální objektů rekreace), což by ve svém výsledku představovalo riziko
narušení ekologické rovnováhy a charakteru přírodního parku Hostýnské vrchy. Obec má velké přírodní a
infrastrukturní předpoklady krátkodobé rekreace (jedná se o turistické centrum Hostýnských vrchů). V obci jsou
podmínky pro poznávací turistiku, agroturistiku, zimní i letní sportování (lyžařské svahy, běžecké trati, fotbalové
hřiště atd.), cykloturistiku aj. Návrhem územního plánu je dále posilována rekreační infrastruktura vytvořením
podmínek pro realizaci rozhledny na Kelčském Javorníku (RX č. 14) a rozvojem lyžařského areálu na Tesáku (DS
č. 16, OS č. 13 a S* č. 34). Pro krátkodobou rekreaci je v obci dostatek hromadných ubytovacích zařízení (počet
lůžek je asi 1200), další kapacity jsou v rámci druhého bydlení. Územním plánem nejsou navrhovány žádné nové
plochy pro ubytování (v současnosti je nevyužívaný např. areál Waldhotelu, v případě potřeby budou pro rozvoj
ubytování přednostně využívány tyto plochy).
Konkrétní problémy k řešení vyplývající z Rozborů udržitelného rozvoje území SO ORP Bystřice pod
Hostýnem pro obec Rajnochovice byly zohledněny následujícím způsobem:
- Sesuvná území se přímo nedotýkají nově navrhovaných zastavitelných ploch (sesuvné území se však
nachází v těsné blízkosti navrhované lokality SO.3 č. 8, přičemž požadavku na další rozšíření plochy
nebylo vyhověno)
- Poddolované území nepředstavuje žádné riziko rozvoje obce (jedná se o území v lesích při úpatí
Kelčského Javorníku)
- Byly vytvořeny podmínky pro čištění odpadních vod vč. návrhu plochy pro ČOV (T* č. 20, 21 až 28)
- Jsou navrženy plochy pro výsadbu účelové zeleně (zeleň podél komunikace aj.)
- Je zajištěna ochrana rozsáhlých ekologicky stabilních ploch (L, P, K, WT) a je dále navrženy polyfunkčních
interakční prvky v krajině ke stabilizaci krajiny jako celku (viz plochy K a P)
- Jsou minimalizovány zábory ZPF se snahou využívat plochy v zastavěném území - viz kap.B/I.5a
- Stávající rozsáhlé lesní porosty jsou územním plánem stabilizovány, navrhovány k odlesnění jsou jen
plochy přecházející z ÚPn SÚ Rajnochovice
- Nejsou navrhovány žádné liniové stavby dělící lesní komplexy
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Je řešeno napojení nových zastavitelných ploch na technickou infrastrukturu (viz např. navrhované plochy
technické infrastruktury T* č. 20-28)
Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu je návrhem v podrobnosti územního plánu zajištěna
Je zohledněna možnost využití stávající výrobních ploch (např. dřevozpracující areál v horní části obce)
s ohledem na charakter brownfields části těchto ploch – není tak navržena žádná nová samostatná plocha
pro výrobu, poněvadž stávající plochy výroby, případně smíšené obytné skýtají dostatek možností pro
umístění výrobních aktivit
Bylo dbáno na nerozvolňování zástavby krajiny a nebyly navrhovány žádné nové plochy pro výstavbu chat
(chatová výstavba bude teoreticky možná jen v prolukách v chatových oblastech)
Ubytovací kapacita je v obci s ohledem na její výjimečný rekreační potenciál dostatečná (existující četná
zařízení přechodného ubytování) - dostatečné kapacity jsou především v blízkosti rekreačních aktivit
sezónního charakteru (lyžařské svahy na Trojáku a Tesáku, agroturistické zařízení v samotné obci - hotel
Polom, hostinec Ve Dvoře, dále hotel Zubříč aj.)
Návrhem je i přes četné limity a omezené možnosti vytvořen potenciál pro rozvoj bydlení a jsou vytvářeny
podmínky pro stabilizaci a zvyšování počtu obyvatel v obci. Nově byla stanovena potřeba nových
zastavitelných ploch pro bydlení 4,22ha, jež je předloženým ÚP respektována (navrženo je cca. 4ha ploch
pro bydlení).
Je dále zvyšována přírodní atraktivita území a jsou zvyšovány i rekreační předpoklady území (rozvoj zimní
turistiky návrhem lyžařského svahu, zejména letní turistiky návrhem plochy pro rozhlednu atd.).

Z hlediska celkového hodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje (tj. přírodního, socioekonomického a
hospodářského) představuje území obce Rajnochovice druhou nejlépe hodnocenou obec v rámci celého správního
území ORP Bystřice pod Hostýnem. Nejlépe za celé správní území je obec vzhledem k přítomnosti četných prvků
ochrany přírody (přírodní rezervace a památky, USES, NATURA 2000, přírodní park) jednoznačně hodnocena
v přírodním pilíři, naopak nejslabší se při daném způsobu hodnocení jeví obec v ekonomickém pilíři. Z hlediska
vyváženosti pilířů je však obec celkově hodnocena jako vyvážená. Rozvoj ekonomických aktivit ke zlepšení nejhůře
hodnoceného pilíře bude spojen především s dalším rozvojem rekreačního potenciálu (územní plán vytváří
podmínky pro rozvoj krátkodobé rekreace např. návrhem ploch RX č. 14, DS č. 16, OS č. 13 a S* č. 34).
Návrhem územního plánu jsou tak eliminovány problémy vytyčené v Rozborech udržitelného rozvoje území SO
ORP Bystřice pod Hostýnem (řešitelné územním plánem) a jsou také vytvářeny podmínky k posilování všech třech
pilířů, čímž je naplňován požadavek na udržitelný rozvoj obce.
B/I.3b Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch
Řešení územního plánu navazuje na koncepci založenou předchozí územně plánovací dokumentací, tj.
územním plánem sídelního útvaru Rajnochovice a Podhradní Lhota (2003) a jeho změnami.
S ohledem na to, že lze v současnosti zástavbu obce považovat za souvislou (řetězovou) podél linií toků a
komunikací, lze odhadnout množství nových staveb RD v rámci zastavěného území na jednotky (do 10 RD).
Přestože se zpracovává nový územní plán a vazby na původní dokumentaci nemusí být vždy zcela dodrženy, bylo
vzhledem k možnostem v území navázáno na tuto původní dokumentaci. Bylo vyhodnoceno využití zastavitelných
ploch vymezených v původním územním plánu včetně změn a v případě, že nebyly ještě zastavěny či nebyly
v konfliktu s jinými zájmy v území, byly s úpravami převzaty. Základní zhodnocení zastavitelných ploch, zejména
pro bydlení, je součástí demografické rozvahy v kapitole B/I.3c. a dále vyhodnocení z hlediska předpokládaných
dopadů navrhovaných záměrů na půdní fond v kapitole B/I.5.
Po zhodnocení výše uvedeného lze konstatovat, že zastavitelné plochy byly navrženy v rozsahu odpovídajícímu
původnímu ÚPn SÚ Rajnochovice, což odpovídá předpokládanému rozvoji obce. Zastavěné území je vymezeno
v souladu s ustanovením § 58 stavebního zákona, což v ojedinělých případech připouští další rozvoj v rámci
zastavěného území, který je však problematicky kvantifikovatelný. V katastrálním území obce Rajnochovice byly
vymezeny 2 souvislé zastavěné území zahrnující kompaktní novověké jádro obce v údolí potoka Juhyně a
Hrabovského a 134 zastavěných území určených převážně pro trvalé či druhé bydlení, rekreaci, výrobu a
technickou infrastrukturu.
Urbanistická koncepce ÚP Rajnochovice vychází především z poznání stavu a vývoje krajiny a sídelní struktury a
snahy zajistit jejich vyvážený další rozvoj a snahy posílit vědomí obyvatel o jejich zodpovědnosti k místu, tzn. mimo
jiné jednoznačně vymezit hranice mezi zastavěným resp. zastavitelným územím a volnou krajinou s cílem zajištění
její ochrany před negativními urbanizačními vlivy. Cílem bylo vytvořit podmínky pro rozvoj trvalého bydlení (plochy
č. 1-9, 19) a podnikání, vymezit plochy pro infrastrukturu (č. 10-17, 20-28, veřejné prostranství (č. 18), zachovat
prostupnost krajiny a zabránit rozvolňování sídla do krajiny (plošné rozšiřování ploch individuální rekreace).
Celková koncepce řešení územního plánu vychází ze základních předpokladů, které byly stanoveny v zadání
územního plánu a v dokumentu průzkumy a rozbory zpracované autorem v září 2012.
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Obr. 6 - krajinný ráz – krajinná scéna, horizonty, dominanty; zdroj autor
Zastavěné území se rozvíjí údolních nivách místních vodotečí paprskovitě ve třech směrech (údolí Juhyně, Hrabovského a Jedovského potoka). Duchovním centrem místa je lokalita kostela sv. Anny v Horních Rajnochovicích.
Zástavbu lze řadit k dvorcovým strukturám (rodové dvorce) s charakteristickými základními typy:
Typ A (jádro obce) – lineárně řazená zástavba v ose vodotoče
Typ B (paseky) – rozvolněná zástavba vč. samot v krajině Hostýnských vrchů
Přírodní prostředí a historický vývoj Československa v letech 1948 – 1989 (nemožnost cestovat, podniková
rekreace, chalupářství jako národní „sport,“ touha po svobodě) degradovala kvalitu krajinného rázu a dala
vzniknout urbanistickému guláši
Typ C (chatoviště) – koncentrovaná zástavba objekty individuální rekreace
Půdorysný rozvoj sídla je limitován topografií terénu, přírodními hodnotami (přírodní park Hostýnské vrchy) a
spočívá v scelení struktury sídla podél hlavních urbanistických os – potoka Juhyně a jeho přítoků. Vlastní návrh
vychází z historického vývoje Rajnochovice jako pasekářské osady a zohledňuje požadavky ze zadání. Návrh
projektanta částečné přestavby ploch individuální rekreace (chatoviště) nebyl v průběhu zpracování ÚP
akceptován. Územní plán tak řeší uspořádání venkovského sídla v podhorské krajině Rajnochovicka a posiluje:
- vzájemný vztah a vyváženost vnitřního životního prostoru (sídla) x vnějšího životního prostoru (volné krajiny)
- přírodní hodnoty (evropsky významná lokalita, ptačí oblast)
- krajinný ráz a krajinnou scénu (prostorové a funkční uspořádání v kontextu přírodních hodnot)
- rozvoj lokální infrastruktury (občanské vybavení, technická a dopravní infrastruktura)
B/I.3c Bydlení
Ze závěrů projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, kterou vypracoval Český statistický úřad
koncem roku 2003, lze očekávat snížení početní velikosti obyvatelstva a jeho výrazné demografické stárnutí
(střední varianta 9,4mil. obyv. a obyvatelstvo starší 65 let bude tvořit 1/3 z celkového počtu). Velikost migračního
přírůstku do ČR se odhaduje ve střední variantě 23,9tis. osob/rok. Za uplynulých cca. 20 let (1991 – 2011) došlo
vlivem negativní migrace k úbytku trvalého počtu stálých obyvatel obce Rajnochovice. V posledních 5-ti letech
(2006-2011) lze však sledovat nárůst o 9%.
Vývoj počtu obyvatel v obci Rajnochovice (zdroj ČSÚ):
rok

1991 1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Počet
obyv.

576

577

575

555

533

537

539

536

532

521

504

503

495

487

490

517

522

529

536

548

562

%

100

100,2

99,8

96,4

92,5

93,2

93,6

93,1

92,4

90,5

87,5

87,3

85,9

84,5

85,1

89,6

90,6

91,8

93,1

95,1

97,6

Z důvodu fyzického stárnutí bytového fondu ČR,
nedostatku volných kapacit bydlení v lokalitě,
převládající touhy po vlastním bydlení ve zdravém a
atraktivním přírodním prostředí, nepředvídatelných
migračních jevů a vzhledem k umístění obce
Rajnochovice v regionu (blízkost Bystřice p. Hostýnem,
Val. Meziříčí, Kelč, Hranice na Moravě; rekreační
potenciál území) lze naopak očekávat zájem o nové
plochy bydlení. Aby se vyloučil negativní jev živelného,
nekoncepčního a nekoordinovaného plánování vč.
pořizování změn ÚP, projektant vymezil zastavitelné a
nezasta-vitelné území s ohledem na urbanistickou
strukturu místa a krajinný ráz.
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V důsledku toho je v územním plánu vymezeno 10 rozvojových – zastavitelných - ploch pro bydlení v rodinných
domech (SO.3 č. 1-9, 19). Plochy vymezené v přímé návaznosti na stávající zástavbu respektují a rozvíjí
urbanistickou strukturu sídla, dopravní a technickou infrastrukturu (viz dokument „průzkumy a rozbory“). Návrh ÚP
respektuje rovněž schválené změny stávajícího ÚP, vyhodnocuje požadavky obce ve vztahu k vhodnosti možné
zástavby a limitům území.
Návrhové plochy:
KÓD

ID

NÁZEV LOKALITY

SO.3

1

„Rajnochovice - dráha“

STAV ÚPn – ZMĚNA č.

ZDŮVODNĚNÍ

UPn SÚ

rozšíření sídla ve vazbě na zastavěné území
zástavba proluky – scelení urbanistické struktury

dtto.

2

„Rosošné“

UPn SÚ

dtto.

3

„Rajnochovice – u bytovek“

UPn SÚ

dtto.

4

„Dolní Rajnochovice“

UPn SÚ
-

zástavba proluky – scelení urbanistické struktury

dtto.

5

„Jedovský“

dtto.

6

dtto.

UPn SÚ

zástavba proluky – scelení urbanistické struktury

rozšíření sídla ve vazbě na zastavěné území

dtto.

7

dtto.

zm. č. 1

dtto.

dtto.

8

„Horní Rajnochovice“

zm. č. 1

dtto.

dtto.

9

dtto.

zm. č. 1

dtto.

dtto.

19

dtto.

-

dtto.

Nové plochy smíšené obytné jsou dostatečnou územní rezervou pro bytovou výstavbu ve výhledovém období 10-ti
let (střednědobý horizont). Navržené plochy bydlení byly bilancovány pro celkový počet 642 obyvatel (562
stávajících, 80 nových) - cca. 21 nových bytových jednotek.
Počet objektů bydlení (odhad):
ID
Funkční plochy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19
Součet SO.3

Popis plochy

ha/1RD

SO.3

0,2

Výměra plochy
(ha)
1,7
0,53
0,21
0,1
0,24
0,15
0,28
0,47
0,2
0,15
4,03

Počet RD
9
3
1
1
1
1
1
2
1
1
21

Počet bytových
domů
-

Počet bytových
jednotek

-

21

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. A/I.6b; plošné nároky viz kap. A/I.3b návrhu.
B/I.3d Plochy veřejných prostranství
Stávající plochy veřejných prostranství jsou stabilizovány v jejich polohách (P*). V územním plánu je
veřejné prostranství rovněž součástí ostatních ploch s rozdílným způsobem využití (především plochy občanského
vybavení, dopravní infrastruktury). Nově ve vazbě na budovy kostela, fary a hřbitova se navrhuje plocha sloužící
jako hlavní vstupní prostor (vstup) monumentálně řešeného schodiště kostela. Z důvodu významu ve struktuře
sídla a budoucímu architektonickému ztvárnění je řešení této plochy podmíněno zpracováním dokumentace
autorizovaným architektem – viz kap. A/I.10.
Návrhové plochy:
KÓD

ID

NÁZEV LOKALITY

P*

18

„Horní Rajnochovice - kostel“

STAV ÚPn – ZMĚNA č.
-

ZDŮVODNĚNÍ
předprostor kostela sv. Anny

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. A/I.6b, resp. A/I.10, plošné nároky viz kap. A/I.3b návrhu.
B/I.3e Občanské vybavení
Stávající plochy občanského vybavení jsou stabilizovány v jejich polohách. Jedná se především o budovy
veřejné vybavenosti (kostel, fara, hřbitov, obecní úřad, škola, hasičská zbrojnice, obchod, pohostinství, kulturní
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dům, sportoviště) vč. přilehlého parteru, které svou polohou v urbanistické struktuře, svým měřítkem, typologií a
architektonickým tvaroslovím ovlivňují vnímání sídla z různých perspektiv. Navrženo je rozšíření této funkce ve
vazbě na stávající plochy. Z řešení změny č. 1b)2 ÚPn SÚ Rajnochovice je převzat záměr rozšíření lyžařského
vleku v areálu Tesák – navržen je koridor OS č. 13.
Návrhové plochy:
KÓD

ID

NÁZEV LOKALITY

O

10

„Horní Rajnochovice“

11

„Horní Rajnochovice - fara“

12

„Horní Rajnochovice - dráha“

13

„Tesák“

OS

STAV ÚPn – ZMĚNA č.
UPn SÚ
2
1b)2

ZDŮVODNĚNÍ
rozšíření stávající funkce
rozvojová plocha fary
vytvoření podmínek pro realizaci záměru muzea, stanice dráhy
rozšíření lyžařského vleku

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. A/I.6b, plošné nároky viz kap. A/I.3b návrhu.
B/I.3f Výroba
Stávající plochy výroby jsou stabilizovány v jejich polohách, ačkoliv se jedná o plochy brownfields. Jedná
se především o plochy dřevovýroby (pila) v lokalitě Ve Dvoře a tech. zázemí lesní dopravy, které jsou návrhem ÚP
respektovány. Drobnou nerušící výrobu lze umisťovat v plochách SO.3. Dřevovýroba v lokalitě „Horní Rajnochovice
– kostel“ je z hlediska urbanistického chápána jako nevhodná funkce, která je navržena k přestavbě – viz kap.
A/I.11, výkres č. A/II.3.
Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. A/I.6b, plošné nároky viz kap. A/I.3b návrhu.
B/I.3g Rekreace, vč. ploch specifické rekreace
Územním plánem samostatné plochy rekreace (objekty druhého bydlení, hromadná rekreace) nejsou
navrhovány. Stávající objekty druhého bydlení či hromadné rekreace jsou vymezeny ve funkčních plochách R, RI a
RH. Navrhována je malá plocha specifické rekreace RX č. 14 na vrcholu nejvyššího vrchu Hostýnských vrchůKelčském Javorníku. Jedná se o plochu pro rozhlednu vycházející ze změny ÚPN SÚ Rajnochovice. Z důvodu
regionálního významu a budoucího architektonického ztvárnění je řešení této plochy podmíněno zpracováním
dokumentace autorizovaným architektem – viz kap. A/I.10.
Návrhové plochy:
KÓD

ID

NÁZEV LOKALITY

RX

14

„rozhledna Kelčský Javorník“

STAV ÚPn – ZMĚNA č.
1b)1

ZDŮVODNĚNÍ
plocha převzata

K rekreaci bude sloužit také návrh rozšíření lyžařského areálu Tesák - navrhována je plocha smíšená
nezastavěného území S* č. 34 (lyžařský svah spojený s odlesněním a související infrastruktura) v souvislosti
s návrhem realizace nového vleku (viz OS č. 13). S ohledem na polohu záměru a konfrontaci s ochranou přírody
budou v navazujících řízeních stanoveny podmínky realizace a využití sjezdovky (např. období provozu sjezdovky
a souvisejících ploch, způsob realizace stavebních prací, kácení a doprava dřeva atd.). Využití bude respektovat
ochranné pásmo vodního zdroje prameniště Kelč.
Návrhové plochy:
KÓD

ID

NÁZEV LOKALITY

S*

34

lyžařský svah vč. související infrastruktury

STAV ÚPn – ZMĚNA č.
1b)2

ZDŮVODNĚNÍ
plocha převzata a upravena regulace

Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. A/I.6b, plošné nároky viz kap. A/I.3b návrhu.
B/I.3h Vodohospodářství
Řešeným územím protéká ve směru sever-jih potok Juhyně, do kterého ústí Hrabovský potok se svým
pravostranným přítokem Jedovským potokem. Území patří do povodí řeky Morava. Návrh ÚP stabilizuje stávající
vodní toky a vodní plochy v jejích polohách, jejichž manipulační pásma vyplývající z ustanovení zák. č. 254/2001
Sb. respektuje. Malé vodní plochy lze umístit v plochách s rozdílným způsobem využití (K, L, Z, P) jako přípustná
funkce. V souladu se ZUR ZK je upřesněna plocha rezervy č. 35 pro vodní nádrž v údolí pitnou vodou spádové
oblasti Kroměřížska a Přerovska.
Pozn.: Funkční využití je definováno v kap. A/I.6b návrhu; plošné nároky viz kap. A/I.3b návrhu.
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Košovy
90,7 ha
11,2 mil. m3

Obr. 8 - WT č. 35 – vodní nádrž Košovy; zdroj
autor

B/I.3i Dopravní infrastruktura
Řešeného území se dotýkají zájmy pozemní motorové dopravy ve formě silnice II, III. třídy, místních a
účelových komunikací, dopravy statické a hromadné, dále doprava cyklistická a pěší. Řešené území se nachází
mimo zájmy dopravy železniční, lodní a letecké, jakož i mimo zájmy výstavby dálnic.
Silniční doprava
Řešeným územím prochází v současné době silnice III/01866 Kunovice-Rajnochovice, která se v severní
části katastru Podhradní Lhota napojuje na II/150. Jižní částí katastrálního území Rajnochovice prochází silnice
II/437 Bystřice p. Hostýnem – Chvalčov – Tesák – Troják – Hošťálková. Tyto komunikace jsou stabilizovány v
ploše silniční dopravy (DS).
Funkční třídy: Podle své urbanisticko - dopravní funkce je možno dle ČSN 73 6110 "Projektování místních
komunikací" (popř. podle zákona č. 13 „O pozemních komunikacích“) zatřídit komunikace do následujících
funkčních skupin:
- silnice II/437 - funkční skupina B (MK II. třídy) - sběrná komunikace s funkcí dopravně – obslužnou, převážně
dopravního významu s částečnou přímou obsluhou území;
- silnice III/01866 - funkční skupina C (MK III. třídy) - obslužná spojovací komunikace s funkcí dopravně –
obslužnou, převážně dopravního významu s částečnou přímou obsluhou území;
Z hlediska zákona 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, lze většinu místních komunikací v
zástavbě kvalifikovat jako „obytné zóny“, kde se míchají všechny dopravní funkce na jedné ploše. Komunikace
tak jsou většinou součástí plochy veřejných prostranství (P*) či ostatních ploch s rozdílným způsobem využití.
Dopravní zátěž: Podkladem pro stanovení dopravní zátěže byly výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční
síti z roku 2010, které zpracovává Ředitelství silnic ČR. Na silnici II/437 byla ve sčítacím úseku 6-5330 naměřena
intenzita 2436 jednotkových vozidel za 24 hod (cca. 1,7 vozidlo/1min.). Na silnici III/01866 nebylo sčítání pro malý
dopravní význam prováděno. Doprava je zde pouze místní zdrojová a cílová bez jakékoliv možnosti tranzitu.
Výhledové záměry: Řešené území se nachází mimo zájmy silniční dopravy. Vzhledem k členité morfologii terénu
stávající vedení silnic a komunikací zůstává zachováno. V případě realizace vodní nádrže bude nutné řešit
přeložku místní komunikace a zachování průchodnosti ve směru sever-jih (viz kap. B/I.1c). Návrhem ploch
nedochází k prodlužování průjezdního úseku obce.
Ochranné silniční pásmo
Ochranné silniční pásmo stanovuje zákon č. 13/1997 Sb. „Zákon o pozemních komunikacích“. Silniční ochranné
pásmo mimo souvisle zastavěné území obce a činí 15m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnic II. a
III. třídy. Uvnitř zastavěného území platí hygienické hlukové pásmo odpovídající Nařízení vlády č. 148/2006 Sb, o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto pásmo bylo při tvorbě územního plánu zohledněno
a respektováno.
Návrh komunikační sítě
Silniční síť zůstává stávající beze změn. Navrhuje se dopravní obslužnost plochy ČOV a lyžařského svahu na
Tesáku.
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Návrhové plochy:
KÓD

ID

NÁZEV LOKALITY

DS

15

„ČOV Dolní Rajnochovice“

DS

16

„Tesák - parkoviště“

ZDŮVODNĚNÍ
dopravní obslužnost a zpřístupnění zastavitelné plochy č. 20
dopravní obslužnost vč. dopravy v klidu a zpřístupnění plochy č. 13

Dopravní obslužnost zastavitelných ploch:
dopravní obslužnost

ZDŮVODNĚNÍ

ID

KÓD

1

existující obslužná komunikace napojená na stávající
SO.3 komunikační síť; doprava v klidu součást návrhové plochy

existence místní komunikace v těsné blízkosti – možnost
napojení návrhové plochy na veřejně přístupnou komunikaci;
nevzniká potřeba návrhu samostatné plochy dopravy

2

přímé napojení na místní komunikaci; doprava v klidu součást
SO.3 návrhové plochy

dtto.

SO.3 dtto.
stávající účelová komunikace; doprava v klidu součást návrhové
SO.3
plochy
přímé napojení na místní komunikaci; doprava v klidu součást
SO.3 návrhové plochy
SO.3 dtto.

dtto.

3
4
5
6
7
8

9

SO.3 dtto.
přímé napojení na místní komunikaci; doprava v klidu součást
SO.3 návrhové plochy

dtto.
dtto.
dtto.
dtto.
dtto.

přímé napojení na místní komunikaci (přístup – dopravní
SO.3 infrastruktura - umožněn v rámci ploch s rozdílným způsobem
využití; doprava v klidu součást návrhové plochy

dtto.

dtto.

10

O

11

O

přímé napojení na místní komunikaci; doprava v klidu součást
návrhové plochy
dtto.

12

O

dtto.

dtto.

14

RX

stávající účelová komunikace; bez požadavku na parkování

nevzniká potřeba návrhu samostatné plochy dopravy

19
20

přímé napojení na místní komunikaci; doprava v klidu součást
SO.3 návrhové plochy
T* navrhovaná obslužná komunikace (DS č. 16)

dtto.

existence místní komunikace v těsné blízkosti – možnost
napojení návrhové plochy na veřejně přístupnou komunikaci;
nevzniká potřeba návrhu samostatné plochy dopravy
plocha převzata z dokumentace pro území řízení

Statická doprava
Jedná se o parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání. Podle ČSN 73 6110 je
třeba pro všechna zařízení občanské vybavenosti a objekty bytové výstavby zabezpečit dostatečný počet
parkovacích stání, závislých na účelových jednotkách. Kapacita těchto ploch musí odpovídat požadavkům ČSN
73 6110 pro výhledový stupeň 1:2,5 a místním podmínkám. Vzhledem k šířkám komunikací a stávající zástavbě
se statická doprava odehrává na soukromých pozemcích. Garážování vozidel je řešeno přímo v objektech
rodinných domů nebo na jejich pozemcích (plochy BH, SO.3). Požadavky na statickou dopravu pro novou
výstavbu bude řešena na pozemcích investora bez nároků na další urbanistickou plochu pro dopravu. Krátkodobé
parkování pro návštěvníky obce či občanské stavby je navrženo jako součást plochy DS, P*, O (přípustné
využití). Parkování je rovněž navrženo jako součást plochy č. 16 a 18.
Hromadná doprava
Autobusové spojení obce s ostatními obcemi v případě dojížďky do škol, zaměstnání za nákupy, kulturou
atd. je zajištěno autobusovou linkovou dopravou. MHD – ve vztahu k velikosti obce - zde zajišťována není.
V grafických přílohách (výkres č. B/II.1, B/II.1a) jsou zakresleny zastávky s docházkovými vzdálenostmi 300 a
500 m, tj. cca 5-10 minut docházky, které pokrývají téměř celé zastavěné území. Zakreslená docházková
vzdálenost je pouze orientační hodnota, která nezohledňuje překážky v docházkové vzdálenosti. V ÚP je
hromadná doprava ponechána v současném stavu.
Hospodářská doprava
V řešeném území se jedná o zemědělskou a lesní dopravu. Vzhledem k členitému terénu a cílům doprav
rozmístěných po okolí je hospodářská doprava nezbytně napojena na silnice a místní komunikace, ze kterých
vyúsťují jednotlivé zemědělské a lesní cesty.
Železniční doprava
Obec Rajnochovice nemá přímé železniční spojení. Nejblíže se nachází železniční nádraží (zastávka)
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„Rajnochovice“ na trati č. 303 (Kojetín – Valašské Meziříčí). Územní plán vymezuje plochu specifické (drážní)
dopravy – jedná se částečnou obnovu úzkokolejné dráhy, která v letech 1906-1921 sloužila k dopravě kulatiny na
pilu v Rajnochovicích.
Návrhové plochy:
KÓD

ID

DX

17

NÁZEV LOKALITY
„Dráha“

ZDŮVODNĚNÍ
plocha změny č. 2 převzata

Cyklistická doprava
Řešeným územím prochází značená cyklistická trasa č. M12 vedená po silnici č. III/01866. Návrh ÚP
respektuje trasy cyklistické dopravy a stabilizuje ji v plochách silniční dopravy (DS). Vzhledem k nízké intenzitě
dopravy, morfologii terénu a hospodářským zájmům obce není účelné budovat samostatnou cyklotrasu.
Pěší doprava
Provoz pěších je stabilizován v plochách s rozdílným způsobem využití. Samostatné plochy veřejných
prostranství s převahou zpevněných ploch nejsou navrhovány. Provoz pěších je součástí ploch veřejných
prostranství stávajících vč. nově navrhovaných.
Hluk z dopravy
Pro stanovení povolené hladiny hluku ve venkovním prostoru platí Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Podkladem pro stanovení hladin hluku způsobeného
dopravním provozem na pozemních komunikacích je dopravní zátěž spolu s místně-technickými a stavebními
podmínkami. Vzhledem k dané stávající dopravní zátěži může být dosažen hygienický limit daný základní
hladinou LAeq,T = 50dB a korekce +20dB tj. 70dB s vysokou pravděpodobností jen v těsné blízkosti cca do 15-20 m
od silnice II/437. Silnice prochází mimo souvisle zastavěné území a není navrhováno žádné opatření. U
ostatních silnic a místních komunikací vzhledem k pouze dopravě s minimální intenzitou je hluk časově
omezeným impulzem, který nelze klasifikovat jako hladinu, která by dosáhla hygienický limit.
B/I.3j

Technická infrastruktura

Vodní hospodářství - vodovod
Popis současného zásobování pitnou vodou - Obec Rajnochovice má vybudovány tři samostatné vodovody. První
vodovod byl vybudovaný v roce 1970 a zdrojem vody jsou pramenní jímky o vydatnosti 0,4 l.s-1, z nichž je voda
přivedena do zemního vodojemu 50 m3 (432,20 – 429,50m n.m.) a odtud dále k místu odběru. Rozvodná síť je
provedena z litiny DN 80 v celkové délce 340 m. Správce vodovodu je VaK Kroměříž. Druhý vodovod z r. 1999 je
zásobován z vodního zdroje Persunka s vydatností 0,8 l.s-1 a z vodního zdroje Steklá Ráztoka s vydatností 0,3 l.s1. Z něj je voda přivedena do VDJ Persunka 2 x 25 m3 (max.hl. 465,00), resp. VDJ Steklá Ráztoka 2x 25 m3 (max.
hl. 465m). Voda ve VDJ je zdravotně zabezpečena. Třetí vodovod je zásobován z prameniště Rosošné z
pramenní jímky o vydatnosti 0,24 l.s-1, max. 0,5 l.s-1 se dvěma pramenními vývěry. Objekt pramenní jímky a
akumulačních studen jsou propojeny dvojím uzavíratelným Fe potrubím DN 32. Vodovod k jednotlivým obytným
domům je z Fe potrubí DN 38 v délce 200m. Správce vodovodu č. 2,3 je obec Rajnochovice. Celkové délka
vodovodů v obci je 5040 m.
●
●
●
●
●

VDJ Rajnochovice (1)
50 m3
VDJ Persunka (2)
50 m3
VDJ Steklá Ráztoka (3)
50 m3
nejvýše položená zástavba zásobována vodovodem
nejníže položená zástavba

max. hl. 432,2 m n.m. - dno 429,50 m n.m.
max. hl. 465 m n.m.
max. hl. 465 m n.m.
438,00 m n.m.
394,00 m n.m.

Hydrostatický tlak je 4,29 – 4,65MPa. Požadavek při zachování min. 0,15 MPa v místě přípojky v plochách
zástavby (ČSN 75 5401, zástavba do 2 nadzemních podlaží) je:
pro 438,00 m n.m.:
4,38+0,15 = 4,53MPa => hydrostatický tlak vyhovuje
pro 394,00 m n.m.:
3,94+0,15 = 4,09MPa => hydrostatický tlak vyhovuje
Výpočet potřeby pitné vody
Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle Směrnice č. 9/1973.
Stávající počet obyvatel k roku 2011 - 562 osob., navrhovaný počet obyvatel k r. 2021 bude 642 osob.
I. Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo:
A. Potřeba vody pro bytový fond:
Specifická potřeba pitné vody - byty s koupelnou, s lokálním ohřevem TUV - 120 l/obyv/den
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Qd byt. fondu = 642 obyv x 120 l/obyv/den = 77,04 m3/den
qd byt. Fondu = 0,89 l/s
B : Potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost
a – pro základní a vyšší
Specifická potřeba pitné vody (obce do 1000obyv.) - 20 l/obyv/den,
Qd vybav = 642 obyv x 20 l/obyv/den = 12,84 m3/den
qd vybav = 0,15 l/s
Potřeba pitné vody pro obyvatelstvo obce Rajnochovice:
Qd obyv = Qd byt. fondu + Qd vybav = 77,04 m3/den + 12,84 m3/den = 89,88 m3/den
qd obyv = 1,04 l/s
Qm obyv = Qd obyv x kd = 89,88 m3/den x 1,5 = 134,82 m3/den
qm obyv =1,56 l/s
qh obyv = qm obyv x kh = 1,56 l/s x 1,80 = 2,81 l/s
Nutný akumulační prostor pro vyrovnání nerovnoměrnosti přítoku a odběru vody pro zástavbu při kh = 1,8 a
gravitačním plnění vodojemu z pramenních jímek při vydatnosti 2 l/s (cca. 21hod):
Qm = Qm obyv x 0,2 = 134,82 m3/den x 0,2 = 26,96 m3/den

Průměrná denní potřeba vody: Qd = 89,88 m3/den
Max. denní potřeba vody:
Qm = 134,82 m3/den
Max. hodinová spotřeba vody: qh = 2,81 l/s
Celková kapacita VDJ:
Qd = 150 m3 => kapacita VDJ vyhovuje
Kapacita vodojemu je vzhledem k výhledové změně nárůstu počtu obyvatel dostatečná. VDJ
zajišťuje dostatečnou rezervu pro zajištění minimální 60 % zabezpečenosti průměrné denní
potřeby
požadavek na VDJ: 150m3 x 0,6 = 90m3 /den = 1,04 l/s
Návrh zásobování pitnou vodou
Územní plán respektuje veškerá vodohospodářská zařízení, včetně ochranných pásem. Územní plán je navržen
v souladu s dokumentací “Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje” – Centroprojekt Zlín, a.s., Voding
Hranice, spol. s r.o. (2003). Řešené území obsahuje stávající zástavbu, navrhované plochy smíšené obytné
vesnické č. 1 – 9 a občanského vybavení č. 10 – 12, které se nachází ve výškách 394,0 – 438,0 m. n.m. Tyto
plochy budou nadále zásobovány pitnou vodou z VDJ Rajnochovice, Persunka a Steklá Ráztoka. Stávající způsob
zásobování pitnou vodou je vyhovující, rekonstrukce zastaralého potrubí (výměna) v úsecích žádoucí. Tlakové
poměry ve vodovodní síti jsou vyhovující. V případě dalšího navýšení počtu odběrných míst nutno řešit rozšíření
akumulačních komor VDJ.
KÓD

SO.3

O

T*

návrh zásobování pitnou vodou

ID

výška zástavby
(m n.m.)

1

420 - 430

rozšíření stávající vodovodní sítě (prodloužení vodovodního řadu)

2

417 - 419

dtto.

3

405 - 410

realizace vodovodní přípojky na existující vodovod

4

395 - 396

rozšíření stávající vodovodní sítě (prodloužení vodovodního řadu), resp. individuální zásobování
(studna)

5

422 - 427

rozšíření stávající vodovodní sítě (prodloužení vodovodního řadu)

6

425 - 430

dtto.

7

434 - 437

dtto.

8

428 - 430

realizace vodovodní přípojky na existující vodovod, resp. individuální zásobování (studna)

9

428 - 434

dtto.

19

452 - 456

individuální zásobování (studna)

10

415 - 416

realizace vodovodní přípojky na existující vodovod

11

422 - 426

rozšíření stávající vodovodní sítě (prodloužení vodovodního řadu), resp. individuální zásobování
(studna)

12

415 - 419

realizace vodovodní přípojky na existující vodovod

20

394 - 398

rozšíření stávající vodovodní sítě (prodloužení vodovodního řadu), resp. individuální zásobování
(studna)
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Ostatní návrhové plochy nebudou zásobovány pitnou vodou z vodovodu.
Vodní hospodářství - kanalizace
Současný stav v odkanalizování – Téměř celá část zastavěného území obce je odkanalizováno jednotnou
kanalizací z betonových trub do recipientu (Juhyně), provozovatel obec Rajnochovice. Po předčištění jsou
splaškové vody vypouštěny přímo do vodoteče. V obci není vybudována centrální ČOV. Odkanalizování
rekreačních chat je řešeno jímkami na vyvážení.
Hydrotechnické výpočty
Množství splaškových odpadních vod odváděných na navrhovanou ČOV je odvozeno od počtu
napojených obyvatel, jejichž nemovitosti jsou vybudovanou kanalizační sítí podchyceny. Počet obyvatel obce
OO=562 (stav), specifická spotřeba vody 120 l/os/den. Výhledově je počítáno s nárůstem počtu připojených
obyvatel na OO=642
stav: počet EO = 0,2764xOO1,1484 = 0,2764x5621,1484 = 397
návrh: počet EO = 0,2764xOO1,1484 = 0,2764x6421,1484 = 463
● Průměrný denní přítok komunálních splaškových odpadních vod :
stav: Q24 = 47,64 m3/den
výhledově: Q24 = 55,56 m3/den
= 0,55 l/s
= 0,65 l/s
= 1,99 m3/hod
= 2,32 m3/hod
● Maximální denní přítok :
stav: Qd = Q24, x kd = 47,64 m3/den x 1,4 = 66,7 m3/den výhledově: Qd = 55,56m3/den x 1,4 =
77,78 m3/den
= 0,77 l/s
= 0,9 l/s
= 2,78 m3/hod
= 3,24 m3/hod
● znečistění splaškových odpadních vod :
počet EO = 397 EO
výhledově: 463 EO
Q24 = 47,64 m3/den
výhledově: 55,56 m3/den
397 EO x 60 g BSK5/obyv/den = 23,8 kg BSK5/den,
výhledově: = 27,8 kg BSK5/den
397 EO x 55 g NL/obyv/den
= 21,8 kg NL/den,
výhledově: = 25,5 kg NL/den
397 EO x 120 g CHSKcr/obyv/den = 47,6 kg CHSKcr/den,
výhledově: = 55,6 kg CHSKcr/den
● koncentrace znečistění splaškových odpadních vod na přítoku do ČOV
27,8 / 55,6 = 500 mg BSK5/l
25,5 / 55,6 = 460 mg NL/l
55,6 / 55,6 = 1000 mg CHSKcr/l.
Návrh čištění odpadních vod
Koncepce navrženého řešení odkanalizování je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje
(PRVKZK) – zpracovatel sdružení Centroprojekt a.s. a Voding Hranice, s.r.o, červen 2003. Územní plán respektuje
stávající jednotný kanalizační systém.
Návrhové plochy:
KÓD

ID

NÁZEV LOKALITY

ZDŮVODNĚNÍ

T*

20

-

centrální ČOV Rajnochovice + přivaděč na ČOV

21

-

přivaděč na ČOV

22

-

dtto.

23

-

dtto.

24

-

dtto.

25

-

dtto.

26

-

dtto.

27

-

dtto.

28

-

dtto.

Původní záměr řešit odkanalizování obcí Rajnochovice a Podhradní Lhota společně na ČOV Komárno není
aktuální. Obce přistoupily k řešení likvidace splaškových vod odděleně. V současné době má obec zpracovanou
dokumentaci pro území řízení na stavbu ČOV. Územní plán přebírá tento záměr. Navrhuje se přivaděč na ČOV,
plocha č. 21-28. Likvidace splaškových vod bude probíhat na navrhované ČOV Rajnochovice (orientačně bylo
uvažováno s 463 EO). Likvidace splaškových vod rozptýlené zástavby v odlehlých polohách bude probíhat
individuálně (domovní ČOV, jímky na vyvážení). Dešťové vody budou i nadále odváděny stokami jednotné
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kanalizace, vyústěnými do recipientů, resp. v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány
k užitným účelům (zalévání apod.).
KÓD

SO.3

O
T*

návrh odkanalizování

ID
1

rozšíření kanalizační sítě (odkanalizování centrální na ČOV); do doby vybudování centrální ČOV domovní ČOV

2

dtto.

3

dtto.

4

dtto.

5

dtto.

6

dtto.

7

dtto.

8

dtto.

9

dtto.

19

individuální čištění odpadních vod (domovní ČOV)

10

dtto.

11

dtto.

12

dtto.

20

odkanalizování centrální na ČOV

Energetika – zásobování el. energií
Současný stav - Obec Rajnochovice je zásobována elektrickou energií z venkovního vedení linky č. 25 a
32, jejíž provozovatelem a vlastníkem je E.ON Distribuce, a.s. Linka č. 25 je napojena z rozvodny 110/ 22 kV
Valašské Meziříčí a linka č. 32 z rozvodny 110/22kV Vsetín. Obě linky jsou realizovány vodiči AlFe 3x70 mm2,
přívodní AlFe 3x50 mm2, na ocelových příhradových, betonových a v omezené míře na dřevěných stožárech.
V obci Rajnochovice provozuje dodavatel elektrické energie 14 trafostanic 22/0,4 kV, které jsou na straně 22 kV
napojeny venkovními přípojkami 22 kV z hlavních napájecích vedení č. 25 a 32, které se stýkají v trafostanici v
prostoru Waldhotel. Na sekundární straně 0,4 kV jsou trafostanice zapojeny do distribuční sítě 0,4 kV, která je
v převážné míře realizována venkovním vedením AlFe na betonových stožárech.
Základní údaje stávajících trafostanic v obci Rajnochovice:
využití
ozn.

T1
T2
T3
T4

Lokalita /
značení

TR (kVA)
stav/max

„ZDŠ“, č. 412

160/400

„ZD,“ č. 414
„U kostela,“ č.
419

T7
T8

„U stolárny,“ č.
418

návrh
beze změny

el. energie pro zásobování zástavby v okolí KD; dimenzována pro beze změny
transformátor do 400kVA

100/250 betonová,
el. energie pro zásobování zástavby býv. areálu zem družstva;
jednosloupová dimenzována pro transformátor do 250kVA

beze změny

250/400 příhradová

el. energie pro zásobování zástavby stř. části obce a údolí
Jedovský p.; dimenzována pro transformátor do 250kVA

beze změny

250/400 příhradová

el. energie pro zásobování zástavby ve stř. Části v lokalitě
Horních Rajnochovic;

beze změny

250/400 betonová,
el. energie pro zásobování zástavby ve v místní části Ve Dvoru;
dvousloupová dimenzována pro transformátor do 400kVA

beze změny

„Košovy,“ č. 410 100/400 příhradová

el. energie pro zásobování rozptýlené zástavby a chatoviště;
dimenzována pro transformátor do 400kVA

beze změny

„Paseky,“ č. 415 160/400 příhradová

el. energie pro zásobování rozptýlené zástavby a chatoviště;
dimenzována pro transformátor do 400kVA

beze změny

příhradová

el. energie pro zásobování rozptýlené zástavby a chatovištěv
lokalitě Košovy

beze změny

T9
T 10

stav

betonová,
el. energie pro zásobování Dolních Rajnochovic; dimenzována
dvousloupová pro transformátor do 400kVA (max. možný výkon)

„U kulturáku,“ č. 250/400 příhradová
413

T5
T6

typ
konstrukce

„Lesy a dílny,“ č.
405

50/250

betonová,
el. energie pro zásobování zástavby a dílen; dimenzována pro
jednosloupová transformátor do 250kVA

beze změny
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„Pila,“ č. 404

T12

Územní plán Rajnochovice
250/400 příhradová

el. energie pro zásobování výrobního areálu dřevovýroby;
dimenzována pro transformátor do 400kVA

400

betonová,
el. energie pro zásobování rekreačního areálu Ozdravovna a
dvousloupová místní části Rosošné

Odůvodnění
beze změny
beze změny

T 13

„Waldhotel,“ č.
402

1000

kiosková

el. energie pro zásobování rekreačního areálu Waldhotel a místní beze změny
části Horní Rajnochovice

T 14

„Horní konec,“
č. 402

400

příhradová

el. energie pro zásobování místní části Horní Rajnochovice

beze změny

el. energie pro zásobování rozptýlené zástavby a chatoviště
Archa v lokalitě Košovy-Rychtářka;

beze změny

100/250 příhradová

T 15
T 16
T 17

„Bludný,“ č. 802 100/250 betonová,
el. energie pro zásobování rozptýlené zástavby a chatoviště v
jednosloupová lokalitě Kotáry dimenzována pro transformátor do 250kVA
č. 802

160/400 betonová

T 18
T 19
T 20
T 21

el. energie pro zásobování rozptýlené zástavby a chatoviště v
lokalitě Kotáry dimenzována pro transformátor do 250kVA

beze změny

betonová,
jednsloupová

el. energie pro zásobování rozptýlené zástavby v lokalitě Nad
Trojákem

beze změny

příhradová

el. energie pro zásobování chatoviště v lokalitě Ondráš
dimenzována pro transformátor do 400kVA

beze změny

„PT Ondráš,“ č.
802

50/400

„Troják,“ č. 801

400/400 betonová,
el. energie pro zásobování zástavby a lyžařského areálu na
dvousloupová Trojáku

„Druchema,“ č.
407

250/400 příhradová

T 24
T 25
T 26

beze změny

el. energie pro zásobování místní části Bernardka; dimenzována beze změny
pro transformátor do 400kVA
beze změny

T 22
T 23

beze změny

„Vičanov,“ č.
401

400/400 betonová,
el. energie pro zásobování chatoviště Vičanov, dimenzována pro beze změny
dvousloupová transformátor do 400kVA

„Vlek,“ č. 302

400/400 betonová,
el. energie pro zásobování rekreačního areálu na Tesáku
dvousloupová

beze změny

„Tesák,“ č. 301

400/400 betonová,
el. energie pro zásobování rekreačního areálu na Tesáku
dvousloupová

beze změny

„Zubříč“

kiosková

el. energie pro zásobování rekreačního areálu Zubříč

beze změny

V obci Rajnochovice je cca 177 trvale obydlených domů a cca. 550 rekreačních objektů. Tomuto počtu přibližně
odpovídá stejný počet samostatných odběrných míst elektrické energie. Při předpokládaném zatížení stávajících
distribučních trafostanic na 70 % činí podíl transformačního výkonu na jedno odběrné místo:
(160+250+100+250+250+250+100+160+50+250+400+1000+400+100+100+160+50+400+250+400+400+400)x0,7
/ (177+550) = 5980x0,7/722 = 5,8 kW včetně možného nárůstu občanské vybavenosti. Návrh územního plánu
Rajnochovice řeší rozšíření ploch bydlení a infrastruktury s následujícím členěním:
Navrhovaný stav - Návrh ÚP Rajnochovice řeší rozšíření ploch obytných a smíšených s následujícím členěním:8
- SO.3
plochy smíšené obytné
počet objektů: 21
-O
plochy občanské vybavenosti
počet objektů: 5
- T*
plocha technické vybavení ( ČOV)
počet objektů: 1
Pozn.: Velikost elektrického výkonu pro objekty specifikované návrhem územního plánu na úrovni distribučních trafostanic 22/0,4 kV je
stanovena podle metodiky ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvoj distribučních sítí a technologických prvků DSO.“ Tento dokument specifikuje následující
základní stupně elektrizace pro jednotlivé typy zástavby a odběrná místa. Základní stupně elektrizace jsou:
Azákladní elektrické spotřebiče - 1,5kVA
B1 A + elektrické vaření B2 B1+ elektrický ohřev TÚV – 1,66kVA
C1 B2 + elektrické vytápění - nižší stupeň
C2 B2 + elektrické vytápění - vyšší stupeň

Obec Rajnochovice je plynofikována.
S ohledem na základní standard vybavení domácností elektrickými spotřebiči a venkovský charakter
posuzovaného sídelního útvaru se dá předpokládat stupeň elektrizace pro navrhovanou individuální výstavbu B2
s cca 20 % stupněm elektrizace C1. Podle výše uvedené metodiky ČEZ je velikost elektrického výkonu na úrovni
trafostanic 22/0,4 kV 2,19 kW na jeden objekt individuální bytové zástavby s podílem 0,37 kW nebytového odběru
na jeden objekt individuální bytové zástavby. Výkonové hodnoty pro stanovení potřebného transformačního výkonu
obce na konci navrhovaného období jsou navýšeny o 30 %.
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Velikost transformačního výkonu na jeden individuální bytový objekt:
2,85 kW
Podíl nebytového odběru na jeden individuální objekt bytové zástavby: 0,48 kW
Návrh územního plánu se stanovuje pro rozvoj obce cca do roku 2025. S ohledem na dlouhodobou platnost
zpracovávaného dokumentu jsou výkonové hodnoty pro stanovení transformačního výkonu na konci navrhovaného
období navýšeny o 30 %. Podle výše uvedené metodiky ČEZ je velikost elektrického výkonu na úrovni trafostanic
22/0,4 kV v typu zástavby – venkovské obce:
Stupeň elektrizace B2 s 20%C1 pro BI
Rok 2012

Rok 2025

kW/objekt bytový

kW/objekt nebytový

navýšení

kW/objekt bytový

kW/objekt nebytový

2,19

0,37

1,3

2,85

0,48

Podíl nebytového odběru na jeden individuální objekt bytové zástavby: 0,48 kW
Navrhovaná zástavba v obci Rajnochovice bude zásobována ze stávajících trafostanic T 1 -T
trafostanice budou podle skutečného postupu výstavby a potřeby případně rekonstruovány,
posilovány výměnou stávajících transformátorů za transformátory vyšší výkonové řady. Rozsah
jednotlivých trafostanic posoudí jejich vlastník a provozovatel podle jejich technického stavu a
fyzického opotřebení.

25. Stávající
tj. výkonově
rekonstrukce
morálního a

● Funkční plocha č. 4 a 20
Pro zásobování elektrickou energií navrhované plochy SO.3 č. 4 a T* č. 20 (ČOV) a stávající zástavby v
dotčené lokalitě bude sloužit trafostanice T 1 č. 412. Kapacita transformátoru 160kVA je dostatečná. V případě
realizace ČOV se navrhuje rekonstrukce trafostanice - posílení transformačního výkonu na 400kVA, příp. realizace
nové trafostanice 100/160 kVA v ploše č. 20.
● Funkční plocha č. 3
Pro zásobování elektrickou energií stávající zástavby v lokalitě navrhované plochy SO.3 č. 3 bude sloužit
trafostanice T 2 č. 413.

● Funkční plocha č. 10
Zásobování el. energií plochy O č. 10 bude z trafostanice č. T 3 č. 414. Transformační výkon 100kVA je
dostatečný. Skutečný nárůst výkonu pro zástavbu občanského vybavení bude posouzen v závislosti na konkrétním
záměru.
● Funkční plocha č. 5, 6, 7 a 11
Zásobování el. energií ploch SO.3 č. 5-7 a O č. 11 bude z trafostanice č. T 4 č. 419. Transformační výkon
250kVA je dostatečný.
● Funkční plocha č. 8 a 9
Pro zásobování elektrickou energií navrhované plochy SO.3 č. 8 a 9 a stávající zástavby v dotčené lokalitě
bude sloužit trafostanice T 5. Kapacita transformátoru 250kVA je dostatečná.
● Funkční plocha č. 1, 2 a 12
Pro zásobování elektrickou energií navrhované plochy SO.3 č. 8, 2 a O č. 12 a stávající zástavby v
dotčené lokalitě bude sloužit trafostanice T 6 č. 418. Kapacita transformátoru 250kVA je dostatečná.
● Funkční plocha č. 19
Pro zásobování elektrickou energií navrhované plochy SO.3 č. 19 a stávající zástavby v dotčené lokalitě
bude sloužit trafostanice T 14 č. 402. Kapacita transformátoru je dostatečná.
Rozdělení transformačního výkonu na jednotlivé trafostanice obce Rajnochovice je zřejmé z tabulkové části:
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Trafos tanice

Transformátor

využití (kW)

412

160 kVA

108,0

číslo plochy/velikost
plochy (ha)

4/SO.3/0,1

počet
kW/objekt
objektů,n
(bytový)
ových

1,0

2,85

výkonbytový
(kW)

2,9

Odůvodnění
výkonkW/objekt
nebytový
(nebytový)
(kW)

0,48

0,5

413

160 kVA

108

3/SO.3/0,21

T4

414

100 kVA

67,5

10/O/0,76

1

2,85

2,85

0,48

0,48

250 kVA

168,75

2

0,48

0,96

168,75

11/O/0,21

1

0,48

0,48

0,5

1

2,85

2,85

0,48

0,48

3,3

6/SO.3/0,15

1

2,85

3,85

0,48

0,48

4,3

7/SO.3/0,28

1

2,85

2,85

0,48

0,48

3,3

8/SO.3/0,47

2

2,85

5,7

0,48

0,96

250 kVA

168,75

9/SO.3/0,2

1

2,85

2,85

0,48

0,48

T 14

400 kVA

270

Poznám ka 1

111,33

160kVA

68,46

100 kVA

Poznám ka 1

180,22

250 kVA

Poznám ka 1

178,74

250 kVA

209,67

250 kVA

6,7
3,3
10,0

1/SO.3/1,7

9

2,85

25,65

0,48

4,32

30,0

2/SO.3/0,53

3

2,85

8,55

0,48

1,44

10,0

12/O/0,15

2

0,48

0,96

1,0

0,48

0,48

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 6 č. 418
402

400 kVA

11,5

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 5

418

1,0

5/SO.3/0,24

T5

T6

3,3

1,0

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 4 č. 419
250 kVA

111,33

3,33

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 3 č. 414

419

Poznámka

3,33

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 2 č. 413
T3

požadovan
transformátorý výkon
návrh/(kVA)
(kW)

3,3

20/T*/0,31

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 1 č. 412
T2

výkon
bytový+
nebytový

19/SO.3/0,15

Poznám ka 1

40,9
1

2,85

2,85

Celkové výkonové navýšení trafostanice T 14 č. 402

Celkový nárůst výkonu v oblasti vesnické a bytové zástavby, občanské vybavenosti, bez ploch výroby a rekreace.

3,3

273,33
400 kVA

3,3
73,3

kW

Legenda:
Poznám ka 1: Skutečný nárůs t výkonu pro zás tavbu objekty občans kého vybavení a ČOV bude pos ouzen v dalš ím s tupni projektové přípravy.

Celkový nárůst spotřeby elektrické energie pro obec Rajnochovice na úrovni trafostanic 22/0,4 kV bude 73 kW.

Vedení 22 kV
Obec Rajnochovice je zásobována elektrickou energií z trafostanice 110/ 22 kV Valašské Meziříčí a Vsetín.
Jednotlivé distribuční trafostanice na katastru obce Podhradní Lhota jsou napojeny z kmenové linky venkovního
vedení 22 kV č. 25 a 32, které prochází zájmovým územím. Vedení jsou realizována vodiči AlFe na ocelových
příhradových, betonových a v omezené míře na dřevěných stožárech. Jednotlivé distribuční trafostanice jsou z
tohoto kmenového vedení napojeny venkovními přípojkami 22 kV. Toto vedení 22 kV, včetně všech stávajících
venkovních přípojek 22 kV pro stávající stožárové či kioskové trafostanice v obci je chráněno ochranným pásmem
10 m od krajního vodiče na každou stranu. Kabelová vedení 22 kV ve výkopu jsou chráněna ochranným pásmem
1m.
Zatížení vedení 22 kV č. 25 odběrem obce Rajnochovice - Podle metodiky ČEZ je na napěťové úrovni 22 kV
uvažováno s měrným zatížením 5,8 kW na jeden objekt individuální bytové zástavby. Na konci roku 2025 se dá
předpokládat, že toto vedení 22 kV bude o proti stávajícímu stavu obcí Kunovice zatěžováno nárůstem výkonu
70 kW.
Popis stávajícího stavu a návrh úprav a rozšíření – Venkovní vedení 22 kV č. 25 prochází při severním okraji
obce v údolí potoka Juhyně s odbočkou do údolí potoka Hrabovský. Linka č. 32 prochází východním okrajem obce.
Obě vedení se střetávají v trafostanici T č. 13. Z kmenových větví jsou připojeny jednotlivé distribuční trafostanice
na území obce Rajnochovice. Vedení zůstávají beze změny. Nejsou navrhovány samostatné plochy technické
infrastruktury – energetika. Rozšíření kabelového vedení je umožněno v rámci stávajících ploch s rozdílným
způsobem využití – viz kap. A/I.6b návrhu. Rekonstrukce trafostanic a jejich výkonové navýšení výměnou
transformátoru bude posouzeno jejich provozovatelem.
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Přeložka 22 kV
Územním plánem obce Rajnochovice nejsou navrženy žádné přeložky vedení 22 kV. Zastavitelné návrhové
plochy č. 1, 3, 4 a 18 jsou dotčené stávajícím vedením 22kV a jejím ochranným pásmem – využití ploch není
podmíněno přeložkou trasy či trafostanice z důvodu velikosti návrhových ploch, předpokládaného funkčního využití
pozemků a počtu budoucích domů (ekonomická neefektivnost).
Distribuční síť 0,4 kV obce Rajnochovice - Stávající distribuční síť 0,4 kV v obci je v převážné míře realizována
venkovním vedením AlFe na betonových nebo dřevěných stožárech, minimální míře kabelovým vedením 0,4 kV ve
výkopu. Jednotlivé rodinné domy a ostatní objekty v obci jsou z distribuční sítě 0,4 kV napojeny samostatnými
přípojkami realizovány vodiči AlFe, nebo závěsnými kabely 0,4 kV. Provozovatelem a vlastníkem distribuční sítě
0,4 kV včetně přípojek je E.ON Distribuce, a.s. . Opravy, rozšiřování případné posilování této sítě podle požadavků
odběratelů řeší a investuje její vlastník a provozovatel. Případné přeložky stávající distribuční sítě 0,4 kV realizuje
její vlastník na náklady investora, který přeložku vyvolá. Nové plochy určené návrhem územního plánu pro
zástavbu budou napojeny rozšířením případně posílením stávající distribuční sítě 0,4 kV s tím, že v nových
plochách zástavby bude distribuční síť 0,4 kV řešena kabelovým vedením 0,4 kV ve výkopu. Rozšiřovaná
distribuční síť 0,4 kV bude napojena z posílených trafostanic umístěných na katastru obce Podhradní Lhota.
Veřejné osvětlení
Vlastníkem a provozovatelem veřejného osvětlení v obci je obec Rajnochovice. Stávající veřejné osvětlení
v obci je v převážné míře realizováno výbojkovými svítidly uchycenými na samostatných ocel. stožárech, ojediněle
na stožárech (sloupech) nadzemní distribuční sítě 0,4kV. Provozovatelem VO je obec Rajnochovice. ÚP nejsou
navrhovány žádné samostatné plochy.
Energetika - zásobování plynem
Územní plán respektuje veškerá stávající plynárenská zařízení včetně ochranných a bezpečnostních
pásem. Stávající STL plynovodní síť o přetlaku do 300 kPa zahrnuje hlavní řad napojený z VTL/STL regulační
stanice u obce Komárno. Všechny návrhové lokality budou plynofikovány a budou napojeny ze stávajících STL
příp. NTL plynovodů či větví navazujících na stávající rozvody,
Samostatné plochy technické infrastruktury pro plynovod se územním plánem nevymezují. Trasy prodloužení STL
plynovodů budou umístěny v plochách dopravní infrastruktury a veřejných prostranství.
Nárůst potřeby plynu bude na straně individuálního bydlení:
stav (r. 2010):
562 obyv. => 177 bytových jednotek
návrh (r. 2020):
642 obyv. => 197 bytových jednotek, nárůst 20bj
Pozn.: Velikost potřeby plynu pro bytovou výstavbu je stanovena podle metodiky JMP, a.s. Pro jednotlivé typy zástavby a odběrná místa jsou
specifikovány následující základní stupně plynofikace“
Apříprava pokrmů – 0,7m3/hod => 200m3/rok
Bpříprava pokrmů a ohřev TUV – 1,8m3/hod => 750m3/rok
Cpříprava pokrmů, ohřev TUV, vytápění – 2,6m3/hod => 3000m3/rok

bj

Q
(m 3/rok )

odbě r
(%)

20

200

0,05

750

0,05

675

3000

0,9

48600

Qh = bj x 0,9Q x o
(m 3/rok )
180
49455

Potře ba plynu pro SO.3

Celkový nárůst spotřeby plynu pro obec Rajnochovice pro bytovou výstavbu bude 49,5 tis. m3/rok.
Energetika – komunikační sítě, slaboproudá zařízení
Telekomunikační rozvody - Místní telefonní síť je v zástavbě jádra obce provedena úložnými zemními
kabely, v okrajových částech obce závěsnými kabely nebo venkovním rozvodem. Lokální digitální ústředna se
nachází v objektu vedle budovy pošty. Do mezistátní sítě je tel. ústředna zapojena kabely na digitální telefonní
ústřednu ve Valašském Meziříčí. Telekomunikační služby jsou zajišťovány mobilními telefony operátorů. Případné
požadavky na umístění telekomunikačních vedení či zařízení je umožněno v plochách s rozdílným způsobem
využití.
Radioreléové trasy - Vzdušným koridorem Rajnochovice prochází radioreléová trasa Kelčský Javorník Bílá hora, kterou územní plán respektuje. Pro provoz těchto tras RRT (viz výkres č. B/II.1) je třeba zachovat přímou
viditelnost mezi uvedenými úseky při nové výstavbě. Z toho důvodu je nutno každou investiční akci v blízkosti
těchto tras projednat se správou České radiokomunikace Praha.
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Řešené území je dotčené ochranným pásmem leteckých radiových zabezpečovacích zařízení. Územní plán respektuje toto ochranné pásmo dle ustanovení paragrafu 37 zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Dotčeným orgánem ve věci povolení staveb je Ministerstvo obrany.
B/I.3k Likvidace odpadu
Nárůst obyvatelstva představuje na straně produkce odpadu navýšení 14% oproti současnému stavu.
Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny ve správním území v souladu s obecně závaznou
vyhláškou o nakládání s odpady (třídění, sběr, svoz).Odvoz dopadu je zajišťován na skládku do Bystřice pod
Hostýnem. V případě potřeby řešit umístění zařízení pro shromažďování a sběr odpadů, lze využít funkční plochu
V; shromažďování odpadů jako přípustná funkce – viz kap. A/I.6b návrhu.

typ zás tavby

vesnická
zástavba

poče t obyv.

stav

m ě rné m nožs tví
dom ovního odpadu
kg/obyv.,
t/obyv, rok
týden

562

m nožs tví živnos te ns k é ho
ce lk e m
odpadu
domovní x
souč. (odhad)
t/obyv.rok
%
souč.

111,05

0,2

22,21

133,26

100

126,86

0,2

25,37

152,23

114,23

18,97

14,23

3,8
návrh

642
nárůst

B/I.3l Zeleň
Územní plán respektuje a stabilizuje stávající plochy krajinné zeleně v nezastavěném území i sídelní zeleň
v zastavěném území obce. Charakter krajiny s rozsáhlými přírodě blízkými lesními porosty (bk, jd), trvalými
travními porosty na odlesněných hřebenech Čečetkov – Troják - Tesák, Vičanov aj. a s četnou rozptýlenou zelení
dotváří cenný krajinný ráz území v přírodním parku Hostýnské vrchy. Zeleň v sídle je stabilizována v plochách
sídelní zeleně (parčík v centru obce aj.) a v jednotlivých plochách s rozdílným způsobem využití. Další zeleň
v zastaveném území obce je z větší části tvořena plochami zahrad. Stav sídelní zeleně ve veřejném prostranství je
ucházející, za zvážení stojí vzhledem k vnímání kompozice sídla používat dále jen druhově vhodné sortimenty
(listnáče regionálně zastoupené na vícero stanovištích; za zcela nevhodné lze považovat jehličnany) – viz
dokument průzkumy a rozbory. Významnou funkci estetickou plní solitéry či skupiny solitérů (doprovodná zeleň
prvků drobné architektury či některých významných budov; zeleň ve veřejném prostranství).
Navrhované plochy zeleně č. 29 a 30 eliminují vliv činnosti v plochách pro dřevařskou výrobu (pilu). Výsadba
krajinné či izolační zeleně podél liniových prvků (cesty, vodoteč) je umožněna jako přípustná funkce v plochách s
rozdílným způsobem využití - viz kap. A/I.6b návrhu.
Návrhové plochy:
KÓD

ČÍSLO

ZDŮVODNĚNÍ

K

29

izolační a krajinotvorná zeleň zeleň (oddělení výroby od bydlení, stromořadí podél komunikace)

dtto.

30

dtto.

Nezastavěné území obce pokrývají výrazným podílem lesy (85%) ohraničující s krajinnou zelení na nelesních a
zemědělských půdách méně rozsáhlé zemědělské plochy – výhradně trvale travní porosty a pastviny. Tyto
zemědělské plochy představují v podstatě jen svahy a hřebeny Polomska, Pasek, Bílové, okolí Trojáku a Vičanova.
Jsou vesměs členěny ještě množstvím menších ploch krajinné zeleně. ÚP respektuje plochy krajinné zeleně,
zachovává stávající systém cest v krajině, respektuje podmínky prostupnosti krajiny. Za citlivý krajinářský způsob
lze považovat zapojení urbanizovaného prostoru obce do krajiny prostřednictvím ploch zahrad (např. v rámci
navrhované lokality č. 1).
Stávající stav krajinného pokryvu (land cover) a členění krajiny je dostatečným zajištěním v území z hlediska
retenční schopnosti i odolnosti proti erozním vlivům. V rámci zpracování územního plánu byly prověřeny rozdíly ve
vymezení pozemků v katastru nemovitostí (kultury) a skutečného stavu v terénu. Plošně významnější diference
byly v grafické části územního plánu promítnuty.
B/I.3m Územní systém ekologické stability
Návrh řešení ÚSES vychází z koncepce nadregionálních a regionálních prvků ÚSES vyznačených v
Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK). Lokální prvky ÚSES jsou řešeny v souladu s Koncepcí a
strategií ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, resp. daty v UAP ZK (zde se promítla data z Generelů
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ÚSES), vč. zohlednění dokumentu „Zpřesnění a sjednocení ÚSES Zlínského kraje- generel ÚSES okresu
Kroměříž (2005)“.
Územní systém ekologické stability je legislativně zakotven v zák.č. 114/1992 Sb. ČNR v platném znění,
prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. a dalších oborových předpisech. Vymezení ÚSES bylo provedeno nad
katastrální mapou a dle prostorového dělení lesa a s respektováním několika zásad. Jedná se zejména
o propojení lokálního ÚSES na regionální a nadregionální ÚSES, maximální využití stávající kostry ekologické
stability, snahu o dodržování návaznosti na již vymezené prvky ÚSES v rámci sousedních obcí, reprezentativnost
navržených biocenter a biokoridorů z hlediska rozmístění a velikosti a snahu o dodržování minimálních
prostorových parametrů prvků ÚSES.
Pro návrh místního ÚSES je využito principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících se z logicky na
sebe navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů. Každá jednotlivá
větev místního ÚSES reprezentuje určité soubory shodných či podobných stanovišť a na ně vázaných
společenstev a zároveň navazuje, alespoň jednostranně, na jinou větev místního (příp. regionálního či
nadregionálního) ÚSES stejného nebo příbuzného charakteru. Územním plánem je navrženo integrální provázání
všech navrhovaných prvků ÚSES v návaznosti na stávající segmenty zeleně a prvky ÚSES. Tato základní síť by
měla plnit funkci kostry ekologické stability, na níž by měla být postupně navázána další dílčí opatření pro obnovu a
zvyšování ekologické stability území. Realizace navržených opatření bude mít i kladný vliv na krajinný ráz.
Prvky ÚSES a významné krajinné prvky ze zákona, spolu s navrženými regulativy funkčního a
prostorového uspořádání, odrážejícími podmínky a nároky řešeného území, stabilizují a dále rozvíjí hodnoty
přírody a krajiny. Právě s cílem stabilizování a zajištění dalšího rozvoje výše uvedených hodnot byly navrhované
prvky specifikovány jako veřejně prospěšná opatření.
Nadregionální ÚSES
Jak již bylo uvedeno výše, nadregionální ÚSES vychází koncepčně ze ZUR ZK. Ze ZUR ZK vyšel
požadavek na vymezení a zpřesnění větší části nadregionálního biocentra (kód VPO ze ZUR ZK PU 07), jež se
nachází na řešeném území. Nadregionální biocentrum bylo zpřesněno nad katastrální mapou s ohledem na
prostorové rozdělení lesa. Na území obce Rajnochovice tak byla vymezena velká část (asi 1140ha, tj. cca 73%
celkové plochy) nadregionálního biocentra NRBC 101 Kelčský Javorník. Jádrovou částí nadregionálního
biocentra je přírodní rezervace Kelčský Javorník se společenstvy suťových lesů a květnatých bučin.
Regionální ÚSES
Do katastrálního území Rajnochovice zasahuje i regionální úroveň ÚSES vymezená v ZUR ZK a
reprezentovaná regionálním biocentrem RBC1 147- Velká Příčnica (kód VPO ze ZUR ZK PU 83) a regionálními
biokoridory RBK1 1549 Kelčský Javorník- Velká Příčnica a RBK2 1550 Velká Příčnica- Chladná. Jedná se o
větev ÚSES přírodě blízského spíšeného lesa (bučiny, jedlobučiny s příměsí javoru, jasanu atd.) Na regionálním
biokoridoru jsou na území obce Rajnochovice v rámci splnění prostorových parametrů vymezena lokální biocentra
LBC8 Sochová, LBC9 Malá Příčnica a LBC10 Čečetkov s lesními společenstvy.
Lokální ÚSES
Lokální ÚSES byl vymezen zejména na základě ÚAP ZK, dat zpřesněného generelu ÚSES okresu
Kroměříž a výsledků vlastního šetření. Koncepční řešení vycházející ze směrodatných podkladů bylo respektováno
v celém rozsahu, došlo převážně k upřesnění vymezení prvků ÚSES (dle katastrální mapy a prostorového dělení
lesa) a bylo-li to možné i jejich doplnění s ohledem na prostorové parametry. Změna v koncepci oproti podkladům
nebyla provedena. U názvů prvků ÚSES byla snaha o ponechání dle platné UPD a podkladů.
Lokální ÚSES je v rámci řešeného území koncipován do tří reprezentativních větví.
a) Součástí první větve květnatých lučních společenstev je biocentrum LBC 1 Skalka - Polomsko
s biokoridorem LBK1. U tohoto biocentra se jedná o druhově pestré extenzivně obhospodařované
louky a pastviny s četnou zelení (křoviny). Jádrovou část tvoří přírodní památka Skalka- Polomsko.
b) Druhou vodou ovlivněnou větev (nivní a vodní společenstva) tvoří biocentra LBC2 U Pily, LBC3 Pod
Sochovou, LBC4 Košovy, LBC5 Uhliska a LBC6 Pod Hrubou jedlí a biokoridory LBK2, LBK3,
LBK4, LBK5, LBK6 a LBK9 jež tvoří tok a břehová společenstva Rosošného potoka. Ostatní lokální
biokoridory tvoří potok Juhyně se svými břehovými porosty. Součástí větve jsou i bohatá ekotonová
pásma, u nichž platí nutnost zachovat jejich současnou podobu.
c) Třetí větev cílových společenstev přírodě blízkého smíšeného lesa zastupují biocentra LBC7 Pod
Hradem a lokální biocentra vymezené na regionálním biokoridoru LBC8 Sochová, LBC9 Malá
Příčnica a LBC10 Čečetkov s biokoridory LBK7, LBK8 a LBK10.
Jak již bylo uvedeno, při upřesňování prvků ÚSES byly v největší možné míře respektovány hranice parcel, v rámci
lesních pozemků také prostorové rozdělení lesa a aktuální stav území zjištěný z ortofotomap a při průzkumu.
Prostorové parametry USES vychází z podkladové koncepce, zvláště biocentra LBC2 U Pily a LBC4 Košovy byla
upravena přičleněním části pozemků PUPFL tak, aby splňovala minimální plochu (tj. min. 3ha). Mírně překročeny
jsou maximální délky biokoridorů (2km) u LBK2, LBK5 a LBK 8, což je ovšem primárně dáno zpřesněním prvků dle
parcelní kresby a prostorového dělení lesa.
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U mimolesních prvků ÚSES, tzn. prvků lučních společenstev, je důležité zachovat jejich současnou podobu, tj.
zachovat stávající managment (LBC1). Jedná se o antropicky podmíněná společenstva. U lesních prvků USES je
potřeba lesnickým obhospodařováním zajistit přírodě blízké druhové složení lesa (bk, jd) a v ideálním případě i
etážovitost porostů. U větve USES ovlivněné vodou je potřeba zachovat stávající parametry USES a zabránit
výrazným zásahům do břehových porostů a ekotonových společenstev.
Návaznosti prvků USES na sousední katastrální území jsou zajištěny (zejména návaznost LBK1 a LBK8 na LBC
Pod Kunovskou hůrkou na k.ú. Podhradní Lhota, návaznost RBK2 na k.ú. Podolí u Valašského Meziříčí a LBK7 na
k.ú. Držková).
NÁVRH CHYBĚJÍCÍCH PRVKŮ ÚSES–ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚSES
chybějící části lokálních biocenter
Označení a název lokality
Charakteristika lokality, případné podmínky pro
Výměra v ha
podmínka pro využití
využití lokality, poznámka
č. 31
návrhová část LBC 4 Košovy
plocha přírodní
0,89
č. 32
návrhová část LBC 4 Košovy
plocha přírodní
0,39
1,28
Základní charakteristika nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES vymezených v řešeném území k.ú.
Rajnochovice je uvedena v následující tabulce:
Typ a název prvku ÚSES, rozloha – cílový charakter společenstva a stav pozemku - poznámka
Nadregionální biocentrum 101 Kelčský Javorník, cca 1560ha celkem (část obce Osíčko, Loukov a Chvalčov) – lesní
biocentrum (přírodě blízké lesní porosty s bk, jd, jv, js. atd.) – PUPFL – jádrovými územím jsou přírodní rezervace Kelčský
javorník, Čerňava, Sochová a Tesák, velká část plochy součástí EVL a PO Hostýnské vrchy (NATURA 2000)
Regionální biocentrum 147 Velká Příčnica, 90,5ha - lesní biocentrum (přírodě blízké lesní porosty s bk, jd, jv, js. atd.) PUPFL
Lokální biocentrum, LBC 1 Skalka- Polomsko, 90,4ha – luční biocentrum (teplomilná vegetace a křoviny)- extenzivně
udržované trvalé travní porosty, krajinná zeleň – část plochy tvořena přírodní památkou Skalka- Polomsko
Lokální biocentrum, LBC 2 U Pily, 3ha – kombinované biocentrum (přírodě blízké vodou ovlivněné travní porosty a porosty
dřevinné vegetace s jasanem a olší) – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň, PUPFL
Lokální biocentrum, LBC 3 Pod Sochovou, 5ha – kombinované biocentrum (přírodě blízká hygrofilní vegetace) – vodní
tok, extenzivně udržované trvalé travní porosty a hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biocentrum, LBC 4 Košovy, 3,5ha – kombinované biocentrum (přírodě blízké vodou ovlivněné travní porosty a
porosty dřevinné vegetace s jasanem a olší) – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň, PUPFL
Lokální biocentrum, LBC 5 Uhliska, 3ha – kombinované biocentrum (přírodě blízká hygrofilní vegetace) – vodní tok,
extenzivně udržované trvalé travní porosty a hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biocentrum, LBC 6, Pod hrubou jedlí, 8,2ha – kombinované biocentrum (přírodě blízké vodou ovlivněné travní
porosty a porosty dřevinné vegetace s jasanem a olší) – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň, PUPFL
Lokální biocentrum, LBC 7 Pod Hradem, 8,7ha – lesní biocentrum (přírodě blízké lesní porosty s bk a jd) – PUPFL
Lokální biocentrum, LBC 8 Sochová, 21,4ha – lesní biocentrum (přírodě blízké porosty suťových lesů s js a bk) – PUPFL Lokální biocentrum, LBC 9 Malá Příčnica, 24ha – lesní biocentrum (přírodě blízké lesní porosty s bk a jd) – PUPFL
Lokální biocentrum, LBC 10 Čečetkov 12,7ha – lesní biocentrum (přírodě blízké lesní porosty s bk a jd) – PUPFL
Typ a název prvku ÚSES, délka – cílový charakter společenstva a stav pozemku
Regionální biokoridor, RBK 1 (Kelčský Javorník- Velká Příčnica), 1920m - lesní biokoridor – PUPFL
Regionální biokoridor, RBK 2 (Velká Příčnica- Chladná), 1830m - lesní biokoridor – PUPFL
Lokální biokoridor, LBK 1 (Skalka-Polomsko – Pod Kunovskou hůrkou) , 970m celkem (část k.ú. Podhradní Lhota) kombinovaný biokoridor – extenzivně udržované travní porosty, krajinná zeleň, PUPFL
Lokální biokoridor, LBK 2 (Pod Kunovskou hůrkou- U Pily), 2020m – nivní biokoridor – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biokoridor, LBK 3 (U Pily- Pod Sochovou), 1310m – nivní biokoridor – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biokoridor, LBK 4 (Pod Sochovou- Košovy), 1230m - nivní biokoridor – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biokoridor, LBK 5 (Košovy- Uhliska), 2040m - nivní biokoridor – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biokoridor, LBK 6 (Uhliska- Pod Hrubou jedlí), 1900m - nivní biokoridor – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biokoridor, LBK 7 (Pod Hrubou jedlí- Nad Soliskem), 1050m - lesní biokoridor – PUPFL
Lokální biokoridor, LBK 8 (Pod hrubou jedlí- Kelčský Javorník), 2000m - lesní biokoridor – PUPFL
Lokální biokoridor, LBK 9 (U Pily- Kelčský Javorník), 1270m - nivní biokoridor – vodní tok, hygrofilní krajinná zeleň
Lokální biokoridor, LBK 10 (Pod Hradem- Pod Kunovskou hůrkou), 1250m - lesní biokoridor – PUPFL
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Obr. 9 – ÚSES obce Rajnochovice; zdroj autor
(pozn. po společném projednání došlo k drobným úpravám v trasování biokoridorů)
B/I.4

Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (zpráva o vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj, stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 a sdělení, jak bylo toto
stanovisko zohledněno)

V návrhu územního plánu obce Rajnochovice byla v souladu se schváleným zadáním respektována evropsky významná lokalita (EVL) CZ0724429 Hostýnské vrchy a ptačí oblast (PO) CZ0721024 Hostýnské vrchy, které
se nalézají na velké části tohoto katastrálního území. V této evropsky významné lokalitě a ptačí oblasti bylo ponecháno stávající využití a nebylo navrženo nové funkční využití území, které by představovalo ztrátu cenných přírodních stanovišť nebo nadměrné rušení hnízdících ptáků (lejsek malý a strakapoud bělohřbetý), jež jsou předmětem ochrany.
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V plochách evropsky významné lokality a ptačí oblasti tak byly vymezeny stávající plochy s rozdílným způsobem
využití a dále dosud nezastavěné návrhové plochy ze stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru Rajnochovice (r. 2002) a jeho změn, v rámci kterých byla již případně koncepce posuzována z hlediska možných vlivů na
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačí oblast. Přebírány tak jsou plochy SO.3 č. 1 z ÚPn SÚ, O č.
12 a DX č. 17 ze změny č. 2 ÚPn SÚ Rajnochovice (záměr úzkokolejné železnice a zázemí, vliv na předměty
ochrany u změny vyloučen), RX č. 14 ze změny č. 1b)1 ÚPn SÚ Rajnochovice (záměr rozhledny na Javorníku, posouzen v rámci této změny) a plochy DS č. 16, OS č. 13 a S* č. 34 ze změny č. 1b)2 ÚPn SÚ Rajnochovice (rozšíření sjezdovky u Tesáku).
Nad rámec ploch z platného ÚPn SÚ jsou
objektivně v ptačí oblasti Hostýnské vrchy
(rozkládá se v části zastavěného území
vlastní obce, hranice je tvořena komunikací III. tř. a dále místní komunikací ve směru sever - jih- viz obr. 10) navrženy pouze
malé plochy pro krajinnou zeleň (č. 29 a
30), technickou infrastrukturu (č. 28) a plocha zemědělská (č. 33). Tyto záměry
(uložení části splaškové kanalizace, výsadba izolační zeleně a asanace několikrát vyhořelého bývalého penzionu)
nemohou v žádném případě ovlivnit
předměty ochrany ptačí oblasti (lejsek
malý a strakapoud bělohřbetý), jejichž
chráněným biotopem jsou staré bukové a
jedlobukové porosty. Od vymezení plochy
pro bydlení v ptačí oblasti v lokalitě Vičanov na pozemku p.č. 1956/1 bylo po
prověření podmínek v území upuštěno.
Území není vhodné k dalšímu rozvoji urbanizovaných ploch, jedná se o rekreační
lokalitu s velkým množstvím staveb pro individuální rekreaci a nefunkční areály hromadné rekreace. Pro trvalé bydlení nejsou
v lokalitě vhodné podmínky ani z hlediska
veřejné infrastruktury. V návrhu územního
plánu nebyly navrhovány plochy výroby
ani plochy občanského vybavení větší než
1ha, na základě čehož nebyl v zadání
Obr. 10 - Poloha evropsky významné lokality a ptačí oblasti vč. navrúzemního plánu stanoven požadavek
hovaných ploch, které se soustavy NATURA 2000 dotýkají.
na posouzení koncepce řešení územního
plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č. 9 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko podle § 50, odst. 5 stavebního zákona tak nebude vydáváno).
Na základě výše uvedeného tak nebylo provedeno ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, a zpráva o výsledcích se tedy neuvádí.
B/I.5

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa

B/I.5a - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Vyhodnocení záboru zemědělské půdy je provedeno v rozsahu řešení navrhovaného v územním plánu
Rajnochovice. Vyhodnocení respektuje zákon ČNR č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
vyhlášku č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, především
s ohledem na přílohu č. 3 této vyhlášky. Vyhodnocení je rovněž v souladu s požadavky metodického pokynu MŽP
ČR č.j. OOLP/1067/96.
Nedílnou součástí odůvodnění požadavků na zábor ZPF je Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
(výkres č. B/II.3) obsahující údaje o rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF a do tříd ochrany
ZPF.
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Zastoupení BPEJ a charakteristika zastoupených HPJ
Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky. Pětimístný kód půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřuje:
l. místo - Klimatický region, zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj
zemědělských plodin
2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka (HPJ) - je účelovým seskupením 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
4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice, vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku
5. místo - Kód kombinace skeletovitosti (podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene
v spodině do 60 cm) a hloubky půdy.
Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I - V) dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění
zákona ČNR č. 110/1993 Sb.. Podle klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní
sazba odvodů při záboru zemědělské půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb.
Zemědělský půdní fond tvoří pouhých 9,9 % z celkové plochy správního území obce Rajnochovice
řešeného územním plánem (408 ha v součtu zemědělských ploch všech zastoupených kultur).
Na zábor zemědělských ploch není vůbec nárok u ploch:
O. č. 10 (přestavba stávajícího areálu pily)
RX č. 14 (záměr realizace rozhledny na Kelčském Javorníku)
DS č. 15 (přístup k navrhované ploše pro ČOV)
DS č. 16, OS č. 13 a S* č. 34 (záměr rozšíření sjezdovky a vybudování vleku na Tesáku vč. realizace
komunikace a parkoviště)
Z č. 33 (asanace stávajícího zbořeniště vyhořelého penzionu)

-

Ostatní navrhované plochy řešené tímto územním plánem s dopadem do ZPF se nachází na
zemědělských půdách zařazených do BPEJ: 8.35.21 (I.), 8.58.00 (II.), 8.35.41 (IV.), 8.41.67 (V.) a 8.49.41 (V.).
Kód BPEJ vč. tř.
ochrany
8.35.21 (I.)

8.58.00 (II.)

Kód funkčního využití a čísla lokalit
lok. SO.3 č. 3; P* č. 18 (tvorba veřejného prostranství v prostoru před kostelem); T* č. 25 a
malá část č. 23 (kanalizace); malá část O č. 11
lok. SO.3 č. 2, 4, 19 a část lok. č. 1; O č. 12 (muzeum železnice a další zázemí
k úzkokolejné železnici); T* č. 20 (ČOV), 21, 22, 23, 26, 27 a 28 (kanalizace); DS č. 15
(příjezd k ČOV); K č. 29 a 30 (izolační zeleň); P č. 31 a 32 (doplnění části biocentra USES);
malá část DX č. 17 (úzkokolejná železnice)

8.35.41 (IV.)

lok. SO.3 č. 5, 6, 7, 8, 9 a větší část lok. č. 1; větší část lok. O č. 11; minimální část lok. P*
č. 14 (tvorba veřejného prostranství v prostoru před kostelem)

8.41.67 (V.)

malá část lok. SO.3 č. 1 a lok. DX č. 17 (úzkokolejná železnice)

8.49.41 (V.)

lok. T* č. 28 (kanalizace)

Charakteristika zastoupených hlavních půdních jednotek:
HPJ
Charakteristika
35

Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické, kryptopodzoly modální včetně slabě oglejených variet, na břidlicích,
permokarbonu, flyši, neutrálních vyvřelých horninách a jejich svahovinách, středně těžké, až středně skeletovité, vláhově příznivé až mírně převlhčené, v mírně chladném klimatickém regionu

41

Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a
další, zrnitostně středně těžké až velmi těžké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu (s poněkud příznivějšími
vláhovými poměry)

49

Kambizemě pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny kambické a pelické oglejené a pelozemě oglejené na jílovitých zvětralinách břidlic, permokarbonu a flyše, tufech a bazických vyvřelinách, zrnitostně těžké až velmi těžké až středně
skeletovité, s vyšším sklonem k dočasnému zamokření
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Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě
skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé

Údaje o investicích do půdy
Ve správním území obce Rajnochovice byly provedeny investice do půdy pouze v malém rozsahu (pouze 2
plochy na Polomsku), jimiž je odvodnění pozemků (meliorace). Řešení územního plánu se nedotýká těchto investic
do půdy, plochy zůstávají pro zemědělské využití.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich
předpokládaném porušení
Na území obce Rajnochovice se v současnosti nenachází žádný rozsáhlejší areál zemědělské prvovýroby
či zemědělské usedlosti. V místní části Polomsko jsou objekty pro ustájení ovcí (ovčín) a koní. Menší chovy jsou
pak ustájeny také v rámci areálu hostince „Ve Dvoře“, který je agroturistickým cílem řady návštěvníků. Tyto areály
a objekty staveb zemědělské prvovýroby a usedlostí jsou územním plánem stabilizovány v rámci ploch
zemědělských, smíšených obytných vesnických a ploch občanské vybavenosti a návrhem nových ploch nejsou
dotčeny.
Údaje o uspořádání ZPF, opatřeních k zajištění ekologické stability území
Okolí zastavěné části obce Rajnochovice je zemědělsky využíváno pouze extenzivně – jedná se o zahrady
a trvalé travní porosty (pastviny, louky). Zemědělský půdní fond, včetně zahrad, luk a pastvin zaujímá přibližně
pouhých 10% výměry obce, zornění půdy představuje z celkové výměry ZPF cca 12 % (reálně je však
zornění, s výjimkou drobných individuálních políček, nulové), trvalé travní porosty 82 % a lesní porosty 85 %
celkové výměry, což svědčí o vysoké až výjimečné ekologické stabilitě. Podrobně jsou údaje o uspořádání ZPF
uvedeny v následující tabulce.
ZPF celkem
z toho :
orná půda
trvalé travní porosty
sady a zahrady
Zdroj: ČSÚ

300 ha
z toho:
49 ha
336 ha
23 ha

78,9 % k.ú. Rajnochovice
z toho :
12 % ZPF
82,3 % ZPF
5,7 % ZPF

Katastrální území obce Rajnochovice je tvořeno převážně rozsáhlými lesními porosty tvořící centrum Hostýnských
vrchů. Nachází se zde četné přírodní rezervace a památky (např. PR Tesák, PR Čerňava aj.), které představují
přirozené lesní společenstva s autochtonní faunou a flórou. Plochy zemědělského půdního fondu představují
výhradně trvalé travní porosty (louky a pastviny). V okolí zastavěného území vlastní obce jsou rozsáhlejšími
zemědělskými plochami v podstatě jen svahy „Polomska“ (využívány pro pastvu ovcí a koní) a „Kuželku“. Dále jsou
pro zemědělské účely (sečené louky) využívány hřebeny mezi vrcholy Čečetkov - Troják a Tesák. Zbývající
zemědělský půdní fond představují zejména zahrady, drobná políčka a malé plochy luk.
Koeficient ekologické stability (KES) dle kultur uvedených v katastru nemovitostí je 17,31, reálně bude však tento
ukazatel ještě vyšší (mnohé pozemky vedeny jako orná půda jsou využívány jako trvalé travní porosty a mnohé
pozemky trvalých travních porostů jsou porosteny náletovou zelení). Dle klasifikace hodnot ekologické stability
(Míchal, 1985) se u KES > 3 jedná o území přírodní a přírodě blízkou krajinu s výraznou převahou ekologicky
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. Celkově lze tedy hodnotit vlastní území k.ú.
Rajnochovice (včetně širších návazností) jako výjimečně ekologicky stabilní.
Navržená opatření k zajištění ekologické stability
Navrženým řešením jsou stabilizovány četné ekologicky stabilní plochy (les, krajinná zeleň, vodní plochy a
toky, krajinná zeleň) a v návrhu je minimalizován zábor těchto ploch. Řešení umožňuje jak budoucí výstavbu a
rozvoj území, tak ochranu a tvorbu krajiny a přírodního prostředí v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí
využívání území v nezastavěném (krajinném) prostředí vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje. Prioritně musí
být preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Bylo nezbytné dosáhnout
vyváženosti mezi rozvojovými požadavky a tendencemi (např. rozšiřování sjezdovky na Tesáku, rozhledna na
Javorníku apod.) a současně bylo třeba zachovat základní produkční funkce území.
K zajištění ekologické stability byly územním plánem Rajnochovice vymezeny a stabilizovány stávající prvky
územního systému ekologické stability (ÚSES), jež mají zásadní dopad na schopnost reprodukce krajiny (více
v kap. B/I.3l). K doplnění je navrženo lokální biocentrum LBC4 Košovy (P č. 31 a 32). Dále byly navrženy plochy
krajinné zeleně k zabezpečení stabilizačních, ochranných a krajinotvorných funkcí v krajině č. 29 a 30, které
taktéž zvýší ekologickou stabilitu krajiny.
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Návrhem všech výše uvedených ploch nedojde ke zhoršení obhospodařování ani ztížení přístupu na
ponechávané navazující nezastavitelné plochy, kde je dostatečná možnost obhospodařování zemědělskou
mechanizací a technikou. Navržené krajinné prvky přiléhají ke stávajícím liniovým strukturám (dopravní
infrastruktura).
Údaje o administrativní organizaci území
V grafické části dokumentace je ve všech výkresech v měř. 1:5000 vyznačena hranice katastrálního území
obce Rajnochovice. Ve výkresové části jsou znázorněny hranice zastavěného území vymezené ve smyslu § 2,
odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) k 30. 6. 2012 a navržená hranice zastavitelných ploch. V
Hlavním výkrese (výkres č. A/II.2) jsou zároveň znázorněny funkční plochy ZPF dle skutečného stavu mimo
hranice zastavěného území a bez rozlišení, zda se jedná o velkovýrobně nebo malovýrobně obhospodařované
plochy ZPF. Jejich podrobnější rozlišení (dle právního stavu, tj. údajů katastru nemovitostí) lze dohledat ve výkrese
předpokládaných záborů půdního fondu (výkres č. B/II.3).
Komplexní zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF
a) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy smíšené obytné (SO.3)
Navrženo je celkem 10 lokalit č. 1 až 9 a 19, v nichž je předpokládáno využití pro výstavbu rodinných domů
s možností služeb a dalších aktivit. Jedná se o plochy navazující na stávající zastavěné území obce. Jejich celková
výměra představuje pouhých 4ha, zemědělská půda z toho je 3,9ha. Zemědělská půda je z převážné většiny
zařazena do IV. třídy ochrany, pouze lokalita č. 3 se nachází v I. tř. ochrany a lokality č. 1 (z části), 2, 3 a 19 v II. tř.
ochrany půd (niva a přilehlé plochy vodního toku Juhyně a Hrabovského potoka).
Obecně nejsou v obci vhodné podmínky pro rozvoj bydlení a neexistuje vzhledem k složitým terénním poměrům,
limitům, veřejné infrastruktuře a cennému přírodnímu prostředí dostatek vhodných ploch pro tuto funkci. Navržené
lokality vychází v podstatě zcela z koncepce předchozího územního plánu (ÚPn SÚ Rajnochovice, r. 2002,
vč. jeho změn). Předpokládaný zábor půdy při zohlednění jiných postupů při vymezování zastavěného území,
zastavitelných ploch a hlavně funkčních ploch (např. zahrady jsou již součástí ploch pro bydlení) je dokonce nižší
s ohledem na vypuštění a redukci některých ploch. Nově vymezená je pouze plochy č. 5 a 19. Plocha č. 5
navazuje na stávající zástavbu a její využití pro bydlení je ještě únosné s ohledem na pozici a okolí kostela a
hřbitova; plocha č. 19 má charakter proluky a bude sloužit jako zázemí pro trvalé bydlení spojené
s obhospodařováním okolních pozemků. Ostatní lokality jsou přebírány z ÚPn SÚ (resp. jeho změn - viz kap.
B/I.2d). Největší lokalitou s největším potenciálem k rozvoji bydlení představuje plocha č. 1, která už je z větší části
zainvestována (parcelace, obslužná komunikace, sítě). Ostatní lokality představují v podstatě proluky
v zastavěném území obce (č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 19). Ve svém rozsahu jsou zcela přebírány plochy č. 1, 2, 4, 7 a
9. Plochy č. 3 a 8 byly plošně redukovány, zcela vypuštěna pak byla plocha v blízkosti navrhované plochy pro
ČOV, v centru obce u objektu výroby, v údolí za kostelem a také bylo přehodnoceno využití části plochy areálu
hostince Ve Dvoře pro bydlení.
Lokality se nedotýkají ploch, na nichž byly provedeny investice do půdy (meliorace). Povrchové vody budou
přednostně uvedeny do vsaku, nárazové přívalové vody budou odvedeny otevřenými příkopy do místních vodotečí
tak, aby nedocházelo k vodní erozi. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky.
Druh pozemku

Třída ochrany

Lokalita
č.

Výměra
celk. (ha)

v ZÚ
(ha)

PUPFL
(ha)

ZPF
(ha)

Orná

Louky
Pastviny

Zahrady
Sady

1

1,7

0

0

1,65

0

1,65

0

2

0,53

0

0

0,53

0,36

0,17

BPEJ

I.

II.

IV.

V.

8.58.00
8.35.41
8.41.67

0

0,65

0,91

0,09

0

8.58.00

0

0,53

0

0

3

0,21

0

0

0,21

0

0,21

0

8.35.21

0,21

0

0

0

4

0,1

0

0

0,1

0

0,1

0

8.58.00

0

0,1

0

0

5

0,24

0

0

0,24

0

0

0,24

8.35.41

0

0

0,24

0

6

0,15

0

0

0,14

0

0,14

0

8.35.41

0

0

0,14

0

7

0,28

0

0

0,27

0

0,25

0,02

8.35.41

0

0

0,27

0

8

0,47

0

0

0,45

0,07

0,39

0

8.35.41

0

0

0,45

0

9

0,2

0

0

0,16

0

0

0,16

8.35.41

0

0

0,16

0

19

0,15

0

0

0,14

0,01

0,13

0

8.58.00

0

0,14

0

0

4,03

0

0

3,89

0,43

3,04

0,42

0,21

1,42

2,17

0,09
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b) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy občanského vybavení (O) a veřejných
prostranství (P*)
V územním plánu jsou navrhovány 3 plochy pro občanskou vybavenost s celkovou rozlohou 1,36ha. Jak
již bylo uvedeno výše, plocha č. 10 je přestavbou stávajícího areálu dřevozpracující výroby a není zde kladen
nárok na zábor ZPF. Stejně tak plocha č. 12 je přestavbou stávajícího objektu na plochu pro muzeum železnice a
další zázemí k záměru obnovy úzkokolejné železnice. Nárok na potenciální zábor je zde minimální, jen v max.
rozsahu 0,04ha v kultuře zahrady. Jediná plocha představující skutečný zábor ZPF je tak č. 11, která navazuje na
stávající plochu arcidiecézního centra dětí a mládeže s možnou realizací např. dětského hřiště, staveb obecní
občanské vybavenosti apod. Jedná se v podstatě o proluku mezi stávající zástavbou. Z hlediska kultury se jedná o
trvalý travní porost. Všechny výše uvedené plochy přechází z koncepce platného územního plánu (ÚPn SÚ
Rajnochovice a jeho změny) a byly tak již odsouhlaseny i z hlediska dopadů na zájmy ochrany
zemědělského půdního fondu.
Nově je v prostoru před kostelem navržena plocha veřejného prostranství P* č. 18 o rozloze 0,15ha. Navrhovány
jsou úpravy prostoru před kostelem tak, aby okolí kostela bylo důstojné samotnému významu stavby. Jedná se o
proluku mezi stávající zástavbou rodinných domů, kterou není vhodné zastavět RD. Reálný zábor bonitně cenné
půdy (v současnosti využívána plocha jako travní porost a sad) bude závislý na konkrétní podobě tvorby veřejného
prostoru (může se jednat jen o řešení veřejné zeleně s drobnými architektonickými prvky apod.).
Druh pozemku
Lokalita
č.

Výměra
celk. (ha)

v ZÚ
(ha)

PUPFL
(ha)

ZPF (ha)

11

0,21

0

0

12

0,39

0,39

0

18

Třída ochrany

Orná

Louky
Pastviny

Zahrady
Sady

0,21

0

0,21

0

0,04

0

0

BPEJ

I.

II.

IV.

8.35.21
8.35.41

0,04

0

0,17

0,04

6.58.00

0

0,04

0

8.35.21
8.35.41

0,14

0

0,01

0,18

0,04

0,18

0,16

0

0

0,15

0

0

0,15

1,52

1,15

0

0,4

0

0,21

0,19

c) Předpokládané zábory půdního fondu – specifická dopravní infrastruktura (DX)
Jedná se o plochu pro realizaci obnovy úzkokolejné železnice, která je přebírána ze změny č. 2 ÚPn SÚ
Rajnochovice a jež nebude představovat v podstatě žádný zábor ZPF, poněvadž těleso dráhy bude umístěno ve
stávající účelové komunikaci. Nedojde k narušení obhospodařování okolních zemědělských pozemků ani ke ztížení
zpřístupnění (účelová komunikace bude dále plnit svou funkci).
Druh pozemku

Lokalita
č.

Výměra
celk. (ha)

v ZÚ
(ha)

PUPFL
(ha)

ZPF (ha)

17

1,33

0,02

1,13

0,05

Třída ochrany

Orná

Louky
Pastviny

Zahrady
Sady

0

0,05

0

BPEJ

6.58.00
8.41.67

II.

V.

0,02

0,03

d) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy technické infrastruktury (T*)
Navrženo je celkem 8 lokalit vymezených koridorů a ploch v celkovém rozsahu téměř 2ha pro centrální
ČOV s kanalizací (dle dokumentace pro územní řízení). U ploch č. 21 až 28 pro vybudování kanalizace pro odvod
splaškových vod z celé obce na navrhovanou čistírnu odpadních vod vůbec nedojde k dotčení zemědělského
půdního fondu (bude se jednat jen o dočasný zábor po dobu uložení vlastní sítě). U plochy pro vlastní ČOV (č. 20)
dojde k reálnému záboru zemědělského půdního fondu (II. tř. ochrany) v přijatelné výši asi 0,1ha. Alternativní
varianta návrhu ČOV s menšími dopady na kvalitnější půdy není možný. Návrh ploch vychází z technických
možností odkanalizování obce a z dokumentace pro územní řízení. Návrhem není ztíženo obhospodařování
okolních pozemků, navrhovaná plocha pro ČOV se nachází na okraji zemědělsky využívaných pozemků mimo
záplavové území vodního toku Juhyně (přeřešeno ve změně č. 2 ÚPn SÚ Rajnochovice).
Lokalita
č.

Výměra
celk. (ha)

v ZÚ
(ha)

PUPFL
(ha)

ZPF (ha)

20

0,31

0

0

0,31

0

0,31

0

6.58.00

0

0,31

0

21

0,2

0,12

0

0,17

0,01

0,13

0,03

6.58.00

0

0,17

0

22

0,09

0,03

0

0,04

0,04

0

0

6.58.00

0

0,04

0

Orná

Druh pozemku
Louky
Zahrady
Pastviny
Sady

BPEJ

Třída ochrany
II.
I.

V.
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23

0,33

0,24

0

0,02

0

0

0,02

6.58.00
8.35.21

0,01

0,01

0

24

0,14

0,14

0

0

0

0

0

-

0

0

0

25

0,25

0,14

0

0,06

0

0

0,05

8.35.21

0,06

0

0

26

0,19

0,19

0

0,13

0

0,1

0,03

6.58.00

0

0,13

0

27

0,24

0,1

0

0,1

0,07

0,03

0,01

6.58.00

0

0,13

0

28

0,21

0,08

0

0,13

0

0,13

0

8.49.41

0

0

0,1

1,96

1,04

0

0,96

0,12

0,7

0,14

0,07

0,82

0,1

g) Předpokládané zábory půdního fondu - plochy nezastavitelné, tj. přírodní a krajinné zeleně (P, K)
Navrženy jsou 2 plochy pro krajinnou zeleň č. 29 a 30 v celkovém rozsahu 0,41ha. Jedná se o plochy
s krajinotvornou, estetickou a ochrannou funkcí (snížení eroze, zadržování vody v krajině apod.), primárně však
bude zeleň sloužit k oddělení navrhované plochy bydlení SO.3 č. 1 od rušivého vlivu stávajícího dřevozpracujícího
areálu. Návrhem nevzniknou nepřístupné pozemky. V předchozím územním plánu nebyla tato opatření řešena.
Dále jsou navrženy 2 plochy přírodní s dotčením ZPF v rozsahu 1,11ha k doplnění biocentra USES. Koncepce
USES je založena již v platném ÚPn SÚ. K doplnění je navrhováno lokální biocentrum LBC4 Košovy (nivní a vodní
společenstva), v současnosti jsou pozemky využívány jako trvalý travní porost. Vzhledem ke koncepci ÚSES i
vzhledem ke stavu krajiny není možné uvažovat o alternativním umístění. Navíc přírodě blízké společenstva
stabilizují krajinu jako celek a podporují produkční a regenerační schopnost okolní krajiny (zemědělských ploch).
Na pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability podle § 4 odst 1
zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů se dle § 59 odst. 3 téhož zákona nevztahují ustanovení o
ochraně zemědělského půdního fondu.
Druh pozemku
Lokalita
č.

Výměra
celk. (ha)

v ZÚ
(ha)

PUPFL
(ha)

ZPF
(ha)

29

0,33

0

0

30

0,08

0

0

Třída ochrany

Orná

Louky
Pastviny

Zahrady
Sady

BPEJ

0,13

0,13

0

0

6.58.00

0,13

0,01

0,01

0

0

6.58.00

0,01

II.

31

0,89

0

0

0,89

0,2

0,69

0

6.58.00

0,89

32

0,39

0

0

0,22

0,16

0,06

0

6.58.00

0,22

1,69

0

0

1,25

0,5

0,75

0

1,25

Obec Rajnochovice má v současnosti inženýrsky připravenou k výstavbě lokalitu „U pily“- část plochy SO.3 č. 1.
Bydlení je spolu s možnostmi pracovních příležitostí a nabídky občanského vybavení jedním z nejdůležitějších
stabilizačních faktorů obyvatelstva. V obci však nejsou vhodné podmínky pro rozvoj trvalého bydlení v důsledku
nedostatku vhodných ploch a primární funkcí jsou tak především různé formy rekreace těžící z jedinečného
přírodního prostředí. V obci se nachází také asi 650 objektů individuální rekreace a několik hromadných objektů
rekreace (hotely, penziony). Další rozvoj individuální a hromadné rekreace není žádoucí a v územním plánu nejsou
pro tyto účely navrhovány žádné nové plochy. Územním plánem jsou tak posilovány infrastrukturní předpoklady
především pro krátkodobou rekreaci (lyžování, turistika atd.). Návrhem územního plánu je navrženo pouhých
cca 4 ha pro bydlení (SO.3), umožňující předpokládanou výstavbu asi 27 rodinných domů v těchto
plochách. Význam pro rozvoj bydlení má velmi kvalitní prostředí v zázemí přírodního parku Hostýnské vrchy a
relativní blízkost vůči sousedním městům Valašské Meziříčí a Bystřice pod Hostýnem, která jsou určujícím zdrojem
pracovních příležitostí. Navrhované plochy určené pro bytovou výstavbu a veřejnou infrastrukturu vycházejí
z koncepce urbanistického řešení celého sídla, nadřazené ÚPD, závazných územně technických a
plánovacích podkladů a z požadavků dotčených orgánů a požadavků obce. Celkový dopad navrhovaných
ploch na zemědělský půdní fond dle níže uvedené tabulky dosahuje pouhých 10ha.
Souhrnná přehledná tabulka bilance předpokládaných dopadů na půdní fond pro jednotlivé navrhované
plochy s rozdílným způsobem využití:
Kód
plochy
SO.3
O

ZPF
Označení plochy

Druh pozemku

Třída ochrany

(ha)

Orná

Louky a
pastviny

Sady a zahrady

I.

II.

IV.

V.

Plochy smíšení obytné
vesnické

3,89

0,44

3,04

0,42

0,21

1,42

2,17

0,09

Plochy občanského
vybavení

0,25

0

0,21

0,04

0,04

0,04

0,17

0
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DX

Plochy specifické dopravy

0,05

0

0,05

0

0

0,02

0

0,03

P*

Plochy veřejných
prostranství

0,15

0

0

0,15

0,14

0

0,01

0

T*

Technická infrastruktura

0,96

0,12

0,7

0,14

0,07

0,82

0

0,1

K

Plochy krajinné zeleně

0,14

0,14

0

0

0

0,14

0

0

P

Plochy přírodní

1,11

0,36

0,75

0

0

1,11

0

0

10,3

1,05

4,75

0,75

0,46

3,55

2,35

0,22

V řešeném území převažují zemědělské půdy IV. třídy ochrany, tedy půdy s podprůměrnou produkční
schopností a jen omezenou ochranou, které jsou využitelné i pro výstavbu. Zemědělské půdy I. a II. třídy
ochrany se vyskytují v údolní nivě vodního toku Juhyně, přítoku Hrabovského potoka a na přilehlých svazích, kde
se ovšem primárně soustřeďuje i možný rozvoj obce. Realizací územního plánu tak vzhledem k morfologii terénu a
dalším limitům dojde i k záboru vysokobonitního zemědělského půdního fondu. Neexistuje však jiná možnost rozvoje obce, navíc vysokobonitní půdní fond je již z větší části zastavěn a zemědělsky je využíván už jen výhradně
jako zahrady a trvalé travní porosty v okolí staveb pro bydlení a další funkce.
S výjimkou plochy SO.3 č. 5 a 19 pro bydlení, P* č. 18 pro veřejné prostranství, K č. 29 a 30 pro krajinnou
zeleň a ploch pro kanalizaci byly ostatní lokality součástí řešení předchozí územně plánovací dokumentace
(v různé podobě, jež odpovídala době a způsobu zpracování). Z těchto ploch je trvalý zábor ZPF předpokládán
pouze u plochy pro bydlení a veřejné prostranství v celkovém rozsahu jen 0,4ha. Plochy nezasahují do
velkovýrobně obhospodařovaných zemědělských ploch. V rámci procesu zpracování územního plánu byly
prověřeny i další potenciální územní možnosti (rezervy), přičemž předložené řešení se jeví z pohledu veřejných
zájmů a zájmů obce jako optimální. Konečný zábor ZPF vzniklý případnou realizací předkládané koncepce
však bude ještě dále podstatně minimalizován na základě konkrétního vymezení veřejné infrastruktury,
liniových prvků krajinné zeleně a umisťování vlastních staveb v rámci navrhovaných ploch, vše
v návaznosti na zpracování podrobné projektové dokumentace.
Předloženým návrhem územního plánu Rajnochovice byly hledány možnosti rozvoje obce (vymezení
nových zastavitelných ploch) a je také řešeno uspořádání krajiny, vše při maximálním respektování zásad
ochrany zemědělského půdního fondu (především § 4 a 5 zák. č. 334/1992Sb.). Navržené řešení je tedy přijatelné i z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
Závěr:
Navržené řešení představuje už z hlediska prostých bilančních dopadů na zábor zemědělského
půdního fondu (ZPF) zásah v rozsahu pouhých cca. 10ha. Je třeba dále vycházet z toho, že:
a)
Pro bydlení (SO.3) je navrhovaných z celkového předpokládaného záboru cca. 10ha nových
ploch pouze 4ha. Plochy jsou vesměs převzaty ze stávajícího územního plánu.
b) V případě ploch T* č. 21-28 se bude jednat pouze o dočasný zábor (celkem téměř 0,65ha). Zábor
bude představovat pouze plocha pro ČOV č. 20 (0,31ha).
c)
Navrhované plochy přírodní a krajinné zeleně (1,25ha) slouží mimo jiné i jako opatření ke
zvýšení ekologické stability. V případě ploch krajinné zeleně se o reálný zábor nebude jednat vůbec.

B/I.5b - Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa
Z celkové výměry území řešeného územním plánem (4 143ha) zaujímají plochy lesů výjimečných 85,5%
(3 540ha). Lesy mají převážně hospodářský charakter, ale nachází se zde i poměrně rozsáhlé lesní porosty
zvláštního určení a také i les ochranný. Plochy lesa tvoří rozsáhlé lesní komplexy v podstatě na celém katastrálním
území obce a představují jádro celých Hostýnských vrchů s nadmístním významem z hlediska lesního
hospodářství i ochrany přírody a krajiny. Návrh územního plánu se dotýká i pozemků plnících funkci lesa
(PUPFL) a je tak předpoklad záboru lesních pozemků. Zábor pozemků však vychází ze stávající platné
koncepce ÚPn SÚ Rajnochovice, resp. jeho změn.
Navrhována je plocha specifické rekreace RX č. 14 přebírána ze změny č. 1b)1 ÚPn SÚ Rajnochovice. Jedná se
o záměr stavby turistické rozhledny, v místech kde původně již historicky stála dřevěná rozhledna. Pozemek dotčený odnětím p.č. 2129/4 k.ú. Rajnochovice, je o výměře 1.538 m2 v kultuře les. K trvalému odnětí dojde max.
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v rozsahu navrhované plochy, tj. na ploše 100 m2. K místu odnětí vede stávající lesní cesta, užívaná údržbou
přenosové stanice a také k nezbytným opravám a monitoringu zde již historicky umístěnému geodetickému bodu.
Mimo plochy odnětí lesa tak nedojde k dočasnému odnětí ani omezení v užívání zbytku tohoto pozemku lesa.
Odňat bude les hospodářský, který však těsně sousedí s lesem zvláštního určení (přírodní rezervace Kelčský
Javorník). Důvodem návrhu plochy pro rozhlednu je snaha navázat na historickou dřevěnou rozhlednu, posílit vnímání Přírodního parku Hostýnské vrchy jako prostoru pro krátkodobou a víkendovou rekreaci, zaměřenou na turismus s poznávací funkcí příznivou pro životní prostředí. Plocha pro rozhlednu je umístěna v blízkosti přenosové
stanice mobilních operátorů z ocelové příhradové konstrukce a chráněného geodetického bodu.
Alternativní řešení není možné. Umístění plochy na doposud nepřístupném vrcholu by znamenalo nutnost zřídit přístupovou cestu, umístění plochy pro stavbu v jiné poloze podél stávající komunikace by nevyhovělo z hlediska rozhledového a pohledového. Vymezení plochy vychází i z historické polohy dřevěné rozhledny v blízkosti. Ze strategického hlediska je v zájmu ochrany lesa posilovat povědomí návštěvníků lesa o jeho nezastupitelném místě v
jejich životě - odvést je od snahy zřizovat nové objekty individuální či kolektivní rekreace a naopak věnovat se
nenáročné pěší turistice poznávacího charakteru.
V dalších fázích řízení bude řešena konkrétní podoba stavby rozhledny, která by měla být z přírodního materiálu
(kámen, dřevo) s výškou odvozenou od okolního lesního vzrostlého porostu.
Pozemky dotčené stavební činností při realizaci stavby rozhledny budou rekultivovány dle plánu rekultivace po
provedení stavby. Okolní porosty nebudou stavbou rozhledny, ani jejím provozem dotčeny a zůstanou zachovány k
lesnímu hospodaření a budou plnit funkce lesa v plném rozsahu. Stávající přístupová cesta zůstane zachována v
původní podobě, stejně jako značená turistická stezka pro pěší.
Označení plochy, název lokality, podmínka pro využití

Výměra (ha)

P l o c h a s p e c i f i c k é r e k r e a c e (RX)
č. 14, lokalita „Kelčský Javorník“- rozhledna

0,01

Dále jsou navrhovány plocha dopravní infrastruktury DS č. 16, sportu a rekreace OS č. 13 a smíšená
nezastavěného území S* č. 34 představující zábor lesa. Plochy jsou určené pro sezónní zimní rekreaci, jedná se o
záměr rozšíření lyžařského areálu u Tesáku. Navrhována je nová sjezdová plocha (S*) s novým vlekem a jeho
zázemím (OS), vč. příjezdu a parkování k areálu (DS). Záměr je součástí vydané změny č. 1b) 2 ÚPn SÚ
Rajnochovice.
Plocha DS č. 16 představuje návrh přístupu a příjezdu k rekreačnímu lyžařskému areálu. Jedná se o plochu
stávající účelové komunikace, která bude pouze upravena. Není tak nárok na reálný zábor lesa (kácení stromů).
Zábor lesa už ale bude představovat část plochy DS č. 16 určena pro odstavné parkování (rozsah plochy je cca
0,014ha). Odstavné stání je umístěno z hlediska terénu a praktického sezónního i mimo sezónního využití na
nejvhodnějším možném místě. Využíváno bude zejména k odstavování vozů obsluhy vleku a sjezdovky. V letních
měsících bude sloužit k odstavení dopravní techniky lesního závodu.
Plocha OS č. 13 je návrhem nového lyžařského vleku vč. jeho zázemí. Bude tak realizován druhý vlek v daném
místě. Délka vleku bude asi 350m. Pro lyžování (lyžařský svah) a související infrastrukturu je navrhováno
odlesnění v rozsahu plochy S* č. 34 (1,31ha).
Ve všech případech odnětí se jedná o les hospodářský, průměrné stáří lesa je 70-90 let (z větší části již mýtní
porost). Pouze ve spodní části navrhované plochy pro lyžařský svah je dotčena mladá kultura lesa. Zkrácení
lyžařského svahu vzhledem k dopadům a vynaloženým nákladům by však nebylo efektivní. Odlesněním řešených
ploch může dojít ke zvýšenému odnosu půdy a tím ke zhoršení kvality vody, proto bude nutné realizovat protierozní
opatření. Jejich specifikace bude provedena s ohledem na konkrétní situaci v terénu při tvorbě následujících
dokumentací. Vytvořením ploch pro sjezdovku a lyžařský vlek dojde také k otevření lesního porostu a většímu
působení větrů na lesní okraj. Je proto třeba počítat s možnými zásahy na podporu stability lesního okraje a
vytvoření vhodného ochranného porostního pláště, které budou specifikovány v následujících stupních
dokumentace.
Rozšíření plochy pro sjezdové lyžování tak umožní absorbovat zvýšenou koncentraci sportovců v místě a
v souladu s udržitelným rozvojem území bude dále rozvíjen rekreační potenciál Hostýnských vrchů při maximálním
respektování zásad ochrany lesa.
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č. zakázky vs04_12

Územní plán Rajnochovice

Označení plochy, název lokality, podmínka pro využití

Odůvodnění

Výměra (ha)

P l o c h a s i l n i č n í d o p r a v y (DS)
č. 16, lokalita „Tesák“- příjezd a odstavná plocha pro lyžaře

0,3

P l o c h a s p o r t u a r e k r e a c e (OS)
č. 13, lokalita „Tesák“- lyžařský vlek vč. jeho zázemí

0,37

P l o c h a s m í š e n á n e z a s t a v ě n é h o ú z e m í (S*)
č. 34, lokalita „Tesák“- lyžařský svah vč. související infrastruktury

1,31

Potenciální zábor lesa představuje také plocha pro specifickou drážní dopravu DX č. 17. Jedná se o záměr obnovy
úzkokolejné železnice (historicky sloužila ke svozu dřeva na místní pilu). Záměr byl schválen ve změně č. 2 ÚPn
SÚ Rajnochovice, ze které je pouze přebírán. Reálný zábor lesa (kácení) však bude v podstatě nulový, protože
těleso dráhy povede převážně po stávajících účelových lesních komunikacích. Nemůže tak dojít l porušení lesních
porostů, jejich nevhodnému členění, ani ke vzniku rizika narušení stability půdy apod.
Označení plochy, název lokality, podmínka pro využití

Výměra (ha)

P l o c h a s p e c i f i c k é r e k r e a c e (RX)
č. 17, lokalita „u pily“- obnova úzkokolejné železnice

1,13

Vzhledem k rozloze a rozmístění pozemků plnících funkci lesa zasahují i mnohé další navrhované plochy do zájmů
chráněných orgánem státní správy lesů - tj. do pásma 50m od lesa. Z části se pásma 50m od lesa dotýkají
navrhované lokality SO.3 č. 1, 2, 5 a 9 (bydlení); O č. 10 (přestavba stávajícího areálu pily na občanskou
vybavenost) a T* č. 20 (ČOV). Všechny tyto lokality jsou pro daný účel však dobře využitelné i při respektování
tohoto limitu (stavby lze umístit ve vzdálenosti větší než 50m od lesa). Zcela v pásmu 50m od lesa je pak umístěna
plocha SO.3 č. 7 a 19 (bydlení). Plocha č. 7byla schválena ve změně č. 1 ÚPn SÚ Rajnochovice a lze na ní reálně
vzhledem k morfologii terénu umisťovat stavby (se souhlasem dotčeného orgánu) i ve vzdálenosti menší než 50m,
bez potenciálního ohrožení pádem stromu -- obvykle na vzdálenost výšky mýtního porostu, tj. do 30m od lesa, kdy
lze předpokládat, že případný pád stromů již neohrozí budoucí zástavbu. Plocha č. 19 je využitelná při umístění
stavby pro bydlení ve vzdálenosti od 40 do 50m od hranice lesa (pásmo 50m od lesa se dotýká plochy ze dvou
stran). Jedná se o doplnění zástavby v proluce podél místní komunikace a zástavba tak bude respektovat výšku
mýtního porostu.
Ostatní navrhované plochy nejsou vzhledem k navrhované funkci dotčeny pásmem 50m od lesa (T* č. 21-28 pro
splaškovou kanalizaci, P* č. 18 pro veřejné prostranství a DX č. 17 úzkokolejná železnice).
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