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Dodatek č.1  k Posouzení územního plánu Hrádek dle zákona č. 100/2001 Sb.

Návrh řešení územního plánu Hrádek byl zpracován v listopadu 2009 na základě zadání, schváleného

Zastupitelstvem  obce Hrádek usnesením z jednání č. 22/2009 konaného dne 1.6.2009. Územní plán

Hrádek byl upraven na základě výsledku společného jednání a veřejného projednání podle stavebního

zákona.   Územní plán Hrádek vydalo Zastupitelstvo obce Hrádek Opatřením obecné povahy dne 8.

10. 2010. Územní plán nabyl účinnosti dne 8. 11. 2010. Krajský úřad Moravskoslezského kraje toto

opatření  obecné povahy zrušil  rozhodnutím ze  dne 23.  1.  2012 (č.j.  MSK 166556/2011,  sp.  zn.

ÚPS/32625/2011/Kan, které nabylo účinnosti dne 7. 2. 2012.  Bylo proto nutno přistoupit k novému

projednání. 

Vzhledem  k tomu,  že  nabyly  dne  4.  února  2011  platnosti  Zásady  územního  rozvoje

Moravskoslezského kraje a pozbyl platnost Územní plán velkého územního celku Beskydy bylo nutné

upravit Územní plán Hrádek do souladu se ZÚR MSK.

Změny provedené v územním plánu se týkaly následujících okruhů:

- Změna záboru půdy z původní celkové hodnoty  55,14 ha (z toho je 52,73 ha zemědělských

pozemků) na  55,60 ha (z toho je 52,81 ha zemědělských pozemků). Změna je způsobena

drobnou úpravou ploch veřejných prostranství a ploch komunikací.

- Změna záboru půdy se týkala i  systém ÚSES. Novými úpravami  se zábor zemědělské plochy

zvýšil z původních 5,01 ha na 8,68 ha

- V rámci  stanovení ÚSES bylo rozšířeno regionální biocentru podél toku Olše v jižní části

obce.   V původní  územním  plánu  zde  bylo  vymezeno  regionální  biocentrum  a  lokální

biocentrum  na  regionálním  biokoridoru.,  v novém  územním  plánu  je  uvedeno  sloučené

regionální biocentrum . Úpravy byly zohledněny i v tabulkách v textové části. 

Výše uvedené úpravy nejsou z hlediska vlivů na životní prostředí zásadní a jsou spíše ku prospěchu

životního prostředí, především v případě systému ÚSES. Větší rozsah ÚSES a jeho celistvost je pro

krajinu z hlediska krajinného rázu i biodiverzity přínosem.  Změny  nejsou zdrojem nových střetů

z pohledu ovlivnění životního prostředí. 

Tento doplněk byl  zpracován v návaznosti  na původní hodnocení Ing. Petra Urbance z roku 2009

(úprava 2010). 

V Ostravě, březen 2012  
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