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ÚVOD 

   Předkládané posouzení vlivů územně plánovací dokumentace „Změna č. 1 územního plán Králíky“ 
na udržitelný rozvoj území je vypracováno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky 
458/2012. 

    Město Králíky zadalo  zpracování dokumentace vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 
Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orlicí. Nutnost zpracování vychází ze stanoviska 
Pardubického kraje, vydaného v rámci projednávání návrhu zadání změny č.1 územního plánu 
Králíky.  

   Ve výše zmíněném stanovisku Krajského úřadu bylo požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí (SEA dokumentace)  a vyhodnocení vlivu na NATURA 2000 – 
Evropsky významná lokalita Tichá Orlice a Ptačí oblast Králický Sněžník. Požadováno bylo rovněž 
předložit, pro účely vydání stanoviska SEA dle § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů, vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu se stavebním zákonem (HVURU). 
Na základě tohoto požadavku bylo vypracováno Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace 
„Změna č. 1 územní plán Králíky“ na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, zpracované autorizovanou osobou Ing. Marií Skybovou, Ph.D. Dále byla 
zpracována dokumentace „ Změna č. 1 ÚP Králíky - hodnocení vlivu koncepce dle §45i zákona č. 
114/92 Sb.“, zpracovatel RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. 

 Po dokončení výše uvedených posouzení bylo na jejich základě zpracováno Posouzení vlivů územně 
plánovací dokumentace „Změna č. 1 územního plánu Králíky“ na udržitelný rozvoj území, v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v aktuálním znění, které má sloužit jako komplexní vyhodnocení vlivu pořizované 
územně plánovací dokumentace na celkový stav a vývoj řešeného území a jeho udržitelnost.  

Pořizovatelem změny č. 1 územního plánu je Městský úřad Králíky, Odbor územního plánování a 
stavební úřad.   

Podklady 

Zpracovateli byly poskytnuty následující podklady: 
• Návrh zadání  změny územního plánu - textová část  
• Územně analytické podklady ORP Králíky 
• Návrh změny č.1 územního plánu Králíky – textová a grafická část 
• Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Králíky na životní prostředí zpracované dle   

přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb.- textová část  
• Změna č. 1 územního plánu Králíky – hodnocení vlivu koncepce dle §45i zákona č. 114/92 Sb. 

– textová část 

Koncep ční řešení zm ěny č. 1 územního plánu Králíky  

Zastavěné území je návrhem změny č. 1 územního plánu prostorově stabilizováno a rozvíjeno.  

Návrhem zm ěny územního plánu jsou v zastavitelném i nezastav ěném území vymezeny 
následující zastavitelné plochy:  

   Zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezerovány pouze v omezeném rozsahu a pouze za účelem 
rozšíření hospodářského zázemí stávajících obytných objektů – lokality Z1/Bv-1, Z1/Bv-2, Z1Bmr-1, 
Z1/Bmr-8/rozší ření Z1. 

 Na okraji zastavěného území integrovaných obcí jsou vymezovány dvě rozvojové plochy pro výrobu a 
skladování – zemědělská výroba (lokality Z1/Vz-1 a Z1/Vz-2).  V obou případech se jedná o územní 
rozšíření již stávajících zemědělských areálů.  

 Jsou rozšiřovány plochy technické infrastruktury-inženýrské sítě. V nezastavěném území města jsou 
vymezeny dva koridory pro vedení vodovodních řadů, sloužící k vzájemnému propojení veřejných 
vodovodů místní části D. Hedeč a Č. Potok (lokalita Z1/Ti-1)  a Králíky – P. Lipka (lokalita Z1/Ti- 
4a,b). V jižní části Králík je veden koridor pro situování el. vedení 2x110kV Králíky- Horní Heřmanice 
(lokalita Z1/Ti-3).  V lokalitě Z1/Ti-2 je umožněno rozšíření městské čistírny odpadních vod a ploch 
pro kompostování.  
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V souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje je do urbanistické koncepce města 
zapracovávána nová trasa přeložky silnice I. třídy (lokalita Z1/Ds-1a, Z1/Ds-1b, Z1/Ds-1c, Z1/Ds-1d ), 
která by měla plnit funkci přivaděče na R35 a také spojnici s nadřazenou silniční sítí v Polské 
republice. 
  V nezastavěném území jsou nově vymezovány komunikace sloužící k lepšímu zpřístupnění tohoto 
území, návrh těchto komunikací vzešel ze zpracovaných pozemkových úprav. Jedná se o lokality 
Z1/Ds.3 – Z1/Ds-17 .  
  V blízkosti Králického rybníka  je vymezena jedna zastavitelná plocha pro dopravu v klidu – 
parkoviště pro rybáře (Z1/Ds-2). 
  

Ve změně územního  plánu jsou dále vymezeny následující plo chy p řestavby: 

Z1/P1 – Z1/P4- změna využití bývalých drážních domků pro potřeby rodinné rekreace 

Z1/P5- přestavba hospodářského objektu ve špatném stavebně technickém stavu pro potřeby 
rekreace  

Z1/P6 – využití soukromé zeleně u rekreačního objektu pro zařízení malé vodní elektrárny 

Z1/P7 – zapracování koridoru pro vedení dopravní infrastruktury silniční – v současné době plocha 
občanského vybavení komerčního charakteru  

Z1/P8 -  v prostoru Amálky přestavba objektu technického vybavení – služební byt na zařízení 
občanského vybavení – veřejné ubytování  

Z1/P9 – přestavba v současné době nevyužívaného výrobního areálu pro potřeby občanského 
vybavení 

Z1/P10 – změna využití areálu zemědělské výroby pro potřeby smíšených obytných ploch  

Z1/P11 – změna využití výrobního areálu na plocha smíšené obytné komerční (možnost realizace 
sociálních bytů) 

Z1/P12 – využití ploch soukromé zeleně pro realizaci občanského vybavení – klubovna 

Z1/P13 – změna využití území v prostoru Hůrky, rozšíření ploch zeleně přírodního charakteru  

 

Ve změně územního  plánu jsou dále vymezeny následující zm ěny využití ploch v krajin ě: 

  Je navrhováno rekreační využití území v prostoru pod klášterem, je vymezována plocha 
s možností umístění zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu  - plocha krajinné zeleně 
zemědělské –trvalé travní porosty Z1/Nzt-4.   

  V sousedství vojenského muzea je připouštěna možnost smíšeného využití nezastavěného území, 
navrhována je funkce zemědělská i kulturně historická – pořádání akce „Cihelna“- bojové ukázky 
s tématem II. světové války (lokalita Z1/NSzk- 1a, Z1/NSzk-1b ).  
 V souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje je zapracováno protipovodňové 
opatření –plocha Poldru Červený Potok II (označeno jako Z1/K1). 
 Ze zpracovaných komplexních pozemkových úprav vychází zapracování protierozních opatření – 
plochy trvalého zatravnění označené jako Z1/Nzt-1a,b,  Z1/Nzt- 2a,b,c,d a Z1/Nzt- 3 .   

Všeobecné podmínky využití ploch – prostorové uspo řádání území 

Jsou vymezovány podmínky pro využití dvou  nových ploch s rozdílným způsobem využití: 

- smíšené obytné plochy – venkovské (Sv) 

- plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské a kulturně historické (NSzk) 

    V podmínkách využití ploch nezastavěného území byla změnou č. 1 upravena možnost umísťování 
staveb zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst. 5 stavebního zákona.  
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A. Vyhodnocení vliv ů územního plánu na životní prost ředí - dokumentace vyhodnocení vliv ů na 
životní prost ředí (SEA) 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pardubice svým 
stanoviskem čj. KrÚ58440/2012/OŽPZ/PI ze dne 22.10.2012 jako orgán posuzování vlivu na ŽP 
posoudil podle ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. a kriterií uvedených v příloze č. 8 tohoto 
zákona návrh zadání a došel k závěru, že k návrhu změny č.1 ÚP Králíky je nutno zpracovat 
vyhodnocení vlivu na životní prostředí. 

Posouzení vlivu změny č. 1 ÚP Králíky  bylo zpracováno souběžně s návrhem změny územního 
plánu.                                                            

Údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území jsou shrnuty v kapitole 3.2.1- 3.2.10, 
vývoj životního prostředí bez provedení koncepce je popsán v kapitole 3.2.11. a vlivy koncepce jsou 
popsány v kapitole 7 dokumentace SEA (zpracovatel Ing. M. Skybová, březen 2014). 
 
 
 
 
B. Vyhodnocení vliv ů územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 
soustavy NATURA 2000 

 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pardubice stanoviskem zn. 
58445/2012/OŽPZ/Le ze dne 12. 10. 2012 nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu 
Tichá Orlice a na Ptačí oblast Králický Sněžník. Z důvodu nevyloučení významného vlivu je nutné 
záměr posoudit dle ustanovení § 45i odst. 2 zákona autorizovanou osobou v rámci zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění. 

 

  Vyhodnocení vlivů koncepce Změny č. 1 ÚP Králíky je uvedeno v kapitole č. 6  dokumentace 
„Hodnocení vlivu koncepce dle §45i zákona č. 114/92 Sb.“ zpracovatel RNDr. Lukáš Merta, PhD., 
únor2015.

 



ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO  PLÁNU KRÁLÍKY 
Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území 

Strana: 3  

C. Vyhodnocení vliv ů změny územního plánu na skute čnosti obsažené v územn ě analytických 
podkladech 

Vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu Králíky na stav a vývoj území bylo provedeno podle 
vybraných sledovaných jevů uvedených v územně analytických podkladech – ÚAP ORP Králíky – 
aktualizace 2014.  

C.I. Horninové prost ředí a geologie 

  
Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
- bod poddolovaného území Prostřední Lipka (ID 
3951)  
 

- návrhem nedojde k dotčení  

- výskyt třech potenciálních ploch sesuvu u 
Heřmanic u Králík (ID 1966, 1967 a 1968) 

- návrhem nedojde k dotčení  

C.II. Vodní režim 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
- poldry na Tiché Orlici a Lipkovském potoce, 
které chrání území před povodněmi  
 

- doplňován  záměr realizace Poldru Červený Potok 
II na řece Moravě 

- vymezená aktivní zóna záplavového území na 
řece Moravě  
 

- nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy 
v záplavovém území vodních toků  

 

 Realizací návrhu změny č. 1 územního plánu dojde ke  zvýšení podílu zpevněných ploch v území. Změna 
územního plánu  predisponuje zábor půdy ve výši cca 17 ha záboru ZPF (tato čísla jsou orientační nejsou 
totožná s nárůstem zpevněných ploch v území – podíl zpevněných ploch bude jen částí záboru půdy).  

 Je navrženo vzájemné propojení veřejných vodovodů Králíky – Prostřední Lipka a Červený Potok – Dolní 
Hedeč – zlepšení funkčnosti systému.  

V návrhu změny č. 1 je uvažováno se zvětšením podílu trvale zatravněných ploch v území – zlepšení 
možnosti zadržení vody v území.   
 Záměry, jimž dává změna územního plánu rámec, nepředstavují z hlediska ohrožení podzemních nebo 
povrchových vod významné riziko. 

C.III. Hygiena životního prost ředí 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
 
- území není znečišťováno významnými zdroji  
 

- ve změně nejsou navrhovány plochy s rozdílným 
způsobem využití, které by umožňovaly umístění 
významných zdrojů znečištění  

 
- vyšší zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél 
významných komunikací – průtahy obcemi: I/43 
(Králíky, Červená Voda, Orlice), II/312 (Vlčkovice, 
Mladkov, Lichkov, Červený Potok)  
 

- ve změně č. 1 zapracována přeložka silnice I/43 
vedená mimo zastavěné území  
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   V posuzovaném případě nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva navrhovány žádné funkční plochy, jež 
by, vzhledem k navrhovaným podmínkám využití ploch, mohly mít potenciálně významně negativní vliv na 
veřejné zdraví, v případě, že budou uplatněny podmínky využití území tak, jak je navrhuje změna 
územního plánu.   

U navrhované přeložky silnice I. třídy je třeba respektovat následující podmínku: 
- realizaci přeložky bude předcházet předložení podrobné akustické studie s uvedením počtu 

exponovaných obyvatel (stávající i navrhovaný stav), hodnocením zdravotních rizik a návrhem 
protihlukových opatření 

U ploch přestavby bývalých strážních domků na objekty rodinné rekreace je uvedena podmínka:  

 
- změna využití území je pouze podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění 

následujících podmínek:  

- zajištění hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření) 

       - zajištění přístupu ke stavbě mimo pozemky dráhy po veřejné komunikaci 

 

  Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v případě realizace navrhovaných opatření viz kapitola 8 SEA 
nepredisponuje změna ÚP možnost závažnějšího ovlivnění území z hlediska veřejného zdraví a vlivu na 
obyvatelstvo. Domníváme se tak, že z vlastní koncepce nevyplývají při správné realizaci významné 
negativní vlivy na veřejné zdraví. 

C.IV. Ochrana p řírody a krajiny 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
 
- zasahují přírodní parky Suchý vrch – Buková 
hora, Králický Sněžník  
 

- v případě realizace navrhovaných opatření 
nedojde změnou ÚP k závažnějšímu ovlivnění 
území  

 
- zasahuje PO NATURA 2000 – Králický Sněžník  
 

- v případě realizace navrhovaných opatření 
nedojde změnou ÚP k závažnějšímu ovlivnění 
území 

- vymezeny regionální a lokální prvky ÚSES  
 

- je provedena úprava trasy regionálního 
biokoridoru  

Viz podrobněji dokumentace SEA. 

C.V. Ochrana zem ědělského p ůdního fondu (ZPF) a pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
(PUPFL) 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
- na části území byly zpracovány komplexní 
pozemkové úpravy (k.ú. Červený Potok, k.ú. Horní 
Lipka, k.ú. Králíky).  
 

- návrh společných zařízení vzešlý z pozemkových 
úprav byl zapracován do změny č.1  

 
- některé svažité terény jsou využívány jako orná 
půda – hrozba eroze  
 

- ve změně č. 1 je navrhováno trvalé zatravnění 
ploch ohrožených erozí 

Předpokládaný zábor zemědělské půdy navrhovaný v rámci změny č. 1 územního plánu je 16,78ha. 

Navrhované zastavitelné  plochy spolu funkčně i prostorově souvisí, navazují na již existující plochy 
obdobného charakteru, jsou umístěny logicky vzhledem k organizaci ZPF a nejsou v neřešitelné kolizi 
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s prvky ÚSES. Z těchto hledisek je návrh změny  ÚP řešen tak, aby byl prostorově relativně optimálně 
vyřešen střet z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a přiměřenosti územního rozvoje obce.  

K dotčení půd určených k plnění funkce lesa realizací navrhované změny územního plánu dojde pouze 
v omezeném rozsahu – 0,11 ha.  

Z výše uvedených důvodů lze vliv návrhu změny územního plánu na zemědělský půdní fond považovat za 
akceptovatelný. 

C.VI. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
-poloha na silnici I/43 – relativně dobrá dostupnost 
do okolních center  
  
 

- je upravováno vedení trasy silnice I/43 mimo 
zastavěné území a tedy i mimo jádrové území 
města 

- periferní poloha – vzdálenost do krajského města 
je cca 1h 30 minut a vzdálená je i síť rychlostních 
komunikací a dálnic (bez výhledového zlepšení)  
 

- do urbanistické koncepce obce je zapracováván 
koridor pro vedení stavby dopravní infrastruktury – 
přeložky silnice I/43, která by měla plnit funkci 
komunikace nadmístního významu – přivaděč na 
R35, spojnice na nadřazenou síť komunikací 
v Polské republice 

 
- velká část území je zásobována vodou z 

veřejných vodovodů  
- problémy se zásobením vodou – Horní Lipka, 

Červený Potok 
 

- navrhováno je vzájemné propojení čtyř veřejných 
vodovodů – Králíky, Prostřední Lipka, Červený 
Potok, Dolní Hedeč; cílem je zlepšení zásobování 
vodou v integrovaných obcích  

- chybí napojení území na elektrickou síť vyšší 
kapacity (VVN)  
 

- ve změně č.1 je zapracováván koridor pro 
situování el. vedení 2x110kV Králíky- Horní 
Heřmanice 

Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Stávající silnice I/43 je součástí sítě silnic I. třídy, která v severojižním směru propojuje východní 
Čechy se střední Moravou. V nově vytvářeném systému dálnic a rychlostních silnic ČR bude plnit funkci 
přivaděče na R35 Hradec Králové – Mohelnice a zároveň bude spojnicí i na nadřazenou silniční síť Polské 
republiky. Stávající technický stav silnice I/43 není uspokojivý pro zajištění přepravních potřeb 
(současných ani výhledových). Silnice v zájmovém území narušuje a ovlivňuje životní prostředí i 
bezpečnost silničního provozu, protože mimo funkce významného dopravního tahu plní i funkci obslužnou 
s přímou dopravní obsluhou přilehlé obytné zástavby.  

V Zásadách územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje je silnice I/43 zařazena mezi 
komunikace nadmístního významu s návrhem její přestavby prakticky v celé trase. Pro Pardubický kraj je 
podstatné zlepšení silničního propojení ve směru na Lanškroun a Králíky významnou prioritou, neboť se 
jedná o vazbu v krátkém přeshraničním úseku s Polskem.  

Pro trasu přeložky silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lipka byla zpracována v roce 2009 
vyhledávací studie „I/43 Lanškroun – Dolní Lipka ( Transconsult s.r.o., 10/2009).  

Silnice je navržena v kategorii S 9,5/70.  

Nově navrhovaná trasa silnice I/43 je trasována zájmovým územím ve směru jihoseverním, od 
obce Červená Voda pokračuje východně od zastavěného území Dolních Boříkovic přes Dolní Lipku na 
státní hranice ČR/PR. 

 

Zajištění prostupnosti nezastavěného území  

   Do koncepce dopravní infrastruktury města je zapracován návrh zemědělských účelových komunikací 
vzniklých ze zpracovaných pozemkových úprav v k.ú. Horní Lipka a Červený Potok, dojde tak v budoucnu 
ke zlepšení prostupnosti nezastavěného území.  
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Doprava v klidu 

V sousedství Králického rybníka je vymezována nová parkovací plocha pro rybáře.  

Technická infrastruktura 

V celém území je možný rozvoj všech technických sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické 
energie vysokého i nízkého napětí) za podmínky, že všechny nově budované a stávající sítě v případě 
jejích rekonstrukce a opravy budou uloženy v zemi. Řešení technické infrastruktury navrhované 
v územním plánu nebude mít žádné významné vlivy na životní prostředí. 

C.VII. Sociodemografické podmínky 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
-vhodnými opatřeními zastavit emigraci obyvatel – 
tvorba pracovních příležitostí, komplexní rozvoj 
území atd.  
 

-  je vymezována plocha krajinné zeleně s možností 
umístění zařízení pro účely rekreace a cestovního 
ruchu  v prostoru pod klášterem 
 - v sousedství vojenského muzea je připouštěna 
možnost smíšeného využití nezastavěného území, 
navrhována je funkce zemědělská i kulturně 
historická – pořádání akce „Cihelna“- bojové 
ukázky s tématem II. světové války  
 

Tab. 1. Vývoj po čtu obyvatel  

počet obyvatel / rok  1869   1900 1930 1950    1970 1991 2001 2011 2013 

     Králíky   7840   7829  7201  4261    4467  489 0 4826 4453 4400 

 

 

Tab. 2. Věková struktura obyvatelstva  

    Počet obyvatel    předproduktivní  produktivní v ěk  poproduktivní v ěk 

         0 - 14 let            15 – 59           60+ let  

 Rok 1991          abs             1017             2928             793 

                            %             23,9              59,9              11,0 

 Rok 2001          abs.             876             3194               756 

                           %             18,15               66,15              15,70 

 Rok 2011          abs.             638             3102               713 
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                           %             14,3               69,7              16,0 

 Rok 2013          abs.             644             2936               820 

                           %             14,65               66,70              18,65 

C.VIII. Bydlení 

  Návrhem dostatečného množství ploch pro rozvoj bytové zástavby v řešeném území se zabýval již platný 
územní plán. Zastavitelné plochy pro tuto funkci ani zdaleka nejsou vyčerpány – viz zadání změny č. 1. 
V současné době nelze zdůvodnit potřebu vymezení nových rozvojových ploch pro tuto funkci. Ve změně 
č. 1 je pouze umožňován rozvoj zázemí již stávajících obytných objektů. Požadavky vlastníků pozemků 
vedené s cílem zhodnocení pozemku byly ve změně zařazeny pouze do etapy územní rezervy.  

C.IX. Rekreace 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
-zamezení či přísná regulace výstavby objektů 
individuální rekreace ve volné krajině  
 

-  je prověřována možnost obnovy rekreační 
zástavby na poválečných zbořeništích  
 

- vlek na Horu Matky Boží ke klášteru  
 

- je vymezována plocha krajinné zeleně s možností 
umístění zařízení pro účely rekreace a cestovního 
ruchu  v prostoru pod klášterem 
 

  Návrhem dostatečného množství ploch pro rozvoj rodinné rekreace v řešeném území se zabýval již 
platný územní plán. Zastavitelné plochy pro tuto funkci ani zdaleka nejsou vyčerpány – viz zadání změny 
č. 1. V současné době nelze zdůvodnit potřebu vymezení nových rozvojových ploch pro tuto funkci. 
Požadavky vlastníků pozemků vedené s cílem zhodnocení pozemku byly ve změně zařazeny pouze do 
etapy územní rezervy.  

 
C.X. Hospodá řské podmínky 

Skutečnost obsažená v ÚAP Vliv zm ěny č. 1 
 
-při zlepšení dopravního napojení (nová trasa I/11 
a hlavně výhledová kapacitní komunikace do 
Polska) lze očekávat ekonomický růst oblasti  
 
 

- ve změně č.1 je upřesněno vedení trasy kapacitní 
komunikace v řešeném území   
 

- udržet (obnovit) a rozvíjet průmyslovou a 
zemědělskou tradici v regionu  
 

- jsou vymezovány dvě rozvojové plochy pro 
rozšíření stávajících areálů zemědělské výroby   
 

Tab. 3. Nezaměstnanost v obci k 31.12.2013 

 Míra registrov. nezam ěstnanosti - dosažitelní  

Celkem 8,8% 
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D. Vyhodnocení vliv ů na ostatní skute čnosti ovlivn ěné navrženým řešením, avšak nepodchycené v 
územn ě analytických podkladech 

D.I. SWOT analýza 

V rámci tohoto vyhodnocení vlivu návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území byla využita 
následující SWOT analýza (členěno na části dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje).1 

Tab. 4. SWOT analýza 

Životní prost ředí Hospodá řský rozvoj Soudržnost spole čenství 

Silné stránky 

• Množství zalesněných a 
zatravněných ploch zadržujících 
vodu v území  

• Vodní plochy zadržující vodu 
v území (Králický rybník,apod.) 

• Celé území zasahuje CHOPAV 
Žamberk – Králíky- velké zásoby 
podzemní vody 

• Poldry na Tiché Orlici  a 
Lipkovském potoce, které chrání 
území před povodněmi 

• Vymezená aktivní zóna 
záplavového území  

• Území není znečišťováno 
významnými zdroji 

• Území není zatíženo intenzivní 
zemědělskou výrobou (větrná a 
vodní eroze, hnojení…) 

• Kvalitní životní prostředí  
• Přírodní park Suchý vrch – 

Buková hora, přírodní park 
Králický Sněžník 

• Ptačí oblast NATURA 2000- 
Králický Sněžník 

• EVL Tichá Orlice 
• Nadregionální a regionální prvky 

ÚSES 
• Množství památných stromů 
• Významný krajinný prvek (D. 

Hedeč) 
• Zemědělská půda tvoří 73,5% 

z celkové výměry, z toho 45,3% 
orná půda, podíl trvalých 
travních porostů 53% 

• Na velké části zemědělsky 
využívaných pozemků jsou 
vybudovány odvodňovací 
systémy 

• Na části území byly již 
zpracovány komplexní 

 
• průmyslová a zemědělská 

tradice regionu  

• Na území se nachází 
jediný silniční přechod 
Pardubického kraje s 
Polskem 

• Územím prochází 
železniční trať  

• Velká část území je 
zásobována vodou 
z veřejného vodovodu  

• V území funguje síť 
mateřských a základních 
škol, speciální škola, 
střední odborné učiliště, 
základní umělecká škola 

• Přirozený přírůstek 
obyvatel na území města 
Králíky  

• Zainvestované stavební 
pozemky v lokalitě Na 
Skřivánku  

• Druhá nejvyšší hodnota 
v ORP v počtu 
dokončených bytů  

• Malebná krajina 
s vysokým turistickým 
potenciálem  

• Systém předválečného 
opevnění, dělostřelecká 
tvrz Hůrka, vojenské 
muzeum, pořádání akcí 
Cihelna  

• Rozhledna Val 
• Klášter Hora matky Boží 

s poutním kostelem, 
městské muzeum, 
městská památková zóna 

• Nabídka ubytování 
různých typů  

• Koupaliště 
• Významná turistická 

                                                      
1 Pro SWOT analýzu byla částečně využita analýza SWOT dle UAP ORP Kostelec nad Orlicí a byla doplněna dle 
odborného názoru posuzovatele a dle konkrétního řešení územního plánu Bolehošť 
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Životní prost ředí Hospodá řský rozvoj Soudržnost spole čenství 

pozemkové úpravy 
• Značná část území využívána 

v ekologickém nebo 
v přechodném ekologickém 
zemědělství  

magistrála Orlických hor – 
Jiráskova cesta 

• Nová cyklostezka, 
cykloturistické trasy  

Slabé stránky 

• Na velké části území je střední 
až nejvyšší radioekologická 
zátěž 

• Bod poddolovaného území 
Prostřední Lipka 

• Potenciální plocha sesuvu 
Heřmanice u Králík 

• V území nejsou bilanční zásoby 
využitelné suroviny 

• Pitná voda z místních zdrojů 
obsahuje radon, nutná úprava 

• Mnoho vodních toků je 
regulováno, na zemědělských 
plochách je vybudováno 
množství meliorací, které rychle 
odvádějí vodu z krajiny 

• Téměř celé město Králíky je 
součástí ochranného pásma 
vodního zdroje – jakákoliv 
činnost je potenciálním 
nebezpečím možného vniku 
závadných látek  

• Velká část území není 
plynofikována, znečištění 
ovzduší kvůli využívání tuhých 
paliv pro vytápění  

• Integrované obce nemají zatím 
uspokojivě vyřešenou likvidaci 
odpadních vod 

• Zatížení hlukem a prašností 
podél významných komunikací 

• V území je několik 
registrovaných ekologických 
zátěží  

• s ohledem na zastavěné území  
a dle konkrétních 
geomorfologických a 
ekologických podmínek daného 
území  

• Zastavěné území v blízkosti 
předmětu ochrany Natura 2000 

• Nejnižší koeficient ekologické 
stability z ORP Králíky 

• Kvalita zemědělských půd 
odpovídá podhorskému 
charakteru území  

• Rozsáhlé meliorace a 

 
• míra nezaměstnanosti 

nad průměrem ORP (ORP 
8,2 % v roce 2014) 8,8 % 
v roce 2011  

•  nedostatek pracovních 
příležitostí – nutnost 
vyjíždění za prací mimo 
obec (ORP)  

•  značný úbytek obyvatel 
je především tvořen 
ekonomicky aktivními 
obyvateli  

• Území nepříliš kvalitně 
napojeno na hlavní 
republikový dopravní 
systém dálnic a 
rychlostních komunikací  

• Rozvolněná zástavba 
typická pro tuto oblast je 
problematická z hlediska 
výstavby a údržby 
technické a dopravní 
infrastruktury  

• Integrované obce nejsou 
plynofikovány  

• Problémy se zásobením 
vodou některých 
integrovaných obcí  

• Integrované obce nejsou 
napojeny na kanalizaci  

• Vysoký průměrný věk 
obyvatel  

• Rychlé vyklidňování 
integrovaných obcí  

• Odsun původního 
německého obyvatelstva 
po II. světové válce – 
přerušena historická i 
sociální kontinuita 

• Záporné saldo migrace  
• Bytový fond v okrajových 
částech využíván jen pro 
rekreaci  

• Výstavba v integrovaných 
obcích je omezena 
nedostatkem pracovních 
příležitostí pro případné 
nové obyvatele 

• Nedostatečné další služby 
jako doplněk rekreačního 
ubytování  

• Rozvoj rekreace se 
střetává se zájmem 
ochrany přírody 

• Chybí nabídka 
volnočasových aktivit 
v jarním a podzimním 
období 
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Životní prost ředí Hospodá řský rozvoj Soudržnost spole čenství 

regulované toky způsobují rychlé 
odtékání vody z území  

• Lesy tvoří jen 16,8 % z celkové 
výměry 

• Kvalitní zemědělská půda 
v blízkosti zastavěného území 
omezuje územní rozvoj sídla 

Příležitosti 

• Dobudování protipovodňových 
opatření  

• Podpora projektů pro zpomalení 
odtoku vody z území – 
zatravňování sklonitých ploch  

• Možnost nalezení dalších 
vodních zdrojů v rámci CHOPAV 

• Snížení dopravního zatížení 
zastavěného území realizací 
obchvatu Králík 

• Plynofikace integrovaných obcí  
• Dobudování systémů splaškové 

kanalizace  
• Likvidace ekologických zátěží 
• Péče o krajinu jako součást 

mimoprodukčních funkcí 
zemědělství  

• Nalezení kompromisu mezi 
zájmy ochrany přírody a 
krajinného rázu a využitím území 
pro rekreaci  

• Upřesnění prvků ÚSES tak, aby 
byly vytvořeny předpoklady pro 
funkční systém  

• Návrh protierozních a 
protipovodňových opatření 
v rámci pozemkových úprav 

• Udržitelné hospodaření na polích 
a lesích – zvyšování přirozené 
ekologické stability území  

• Budování biocenter a biokoridorů 
lesního typu  

• Budování interakčních prvků 
v krajině  

• Zlepšení druhové skladby lesa 
zejména v prvcích ÚSES 

 

 
• při zlepšení dopravního 

napojení (nová trasa I/11 
a hlavně výhledová 
kapacitní komunikace do 
Polska) lze očekávat 
ekonomický růst oblasti  

• navazovat hospodářské 
kontakty v sousedním 
Polsku  

•  udržet (obnovit) a rozvíjet 
průmyslovou a 
zemědělskou tradici v 
regionu  

• využití nových trendů v 
oblasti průmyslové i 
zemědělské výroby a tím 
zajištění 
konkurenceschopnosti 
regionu  

• využití dotačních 
programů na úrovni EU, 
ČR i kraje – region je 
potenciálním příjemcem 
značné výše dotací 
(specifická oblast 
republikového významu, 
periferní region)  

 
 

• Realizace obchvatu Králík 
• Dokončení systémů 

veřejných vodovodů, 
dobudování systémů 
odvádění odpadních vod  

• Dokončení plynofikace, 
podpora jiných šetrných 
zdrojů energie 

• Dobudování systému 
cyklistických stezek 
v rámci sdružení Orlicko  

• Podporovat patriotismus 
místních obyvatel,  
pořádání místních 
kulturních akcí apod. 

• Podpora nových 
pracovních příležitostí 
v území  

• Doplnění rekreačních 
aktivit i mimo hlavní 
sezónu a při nepříznivém 
počasí (krytý bazén, 
bowling, apod.) 

• Regulace výstavby objektů 
individuální rekreace ve 
volné krajině  

• Cyklostezkami propojit 
objekty předválečného 
opevnění  

Hrozby 

• Nedokončení systému 
protipovodňových opatření – 
nesouhlas vlastníků, .. 

• Finanční náročnost realizace 
poldru v Č. Potoku – přeložka 
žel. trati 

• Povodňové stavy – odnos půdy a 
materiálů do zastavěného území  

• Další zdražování plynu a 
elektřiny- vytápění nekvalitními 

 
• selektivní emigrace 

mladých a vzdělaných 
osob mimo ORP vytváří 
nedostatek pracovních sil 
a tudíž vytvoří nezájem 
investorů o vytváření 
pracovních příležitostí v 
regionu  

 

• Zhoršení dopravní 
dostupnosti území – 
nevyužívání hromadné 
dopravy – její zrušení  

• Zpožďování výstavby 
kapacitní komunikace 
k Polským hranicím  

• Odcházení mladších 
vzdělaných lidí mimo 
region 
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Životní prost ředí Hospodá řský rozvoj Soudržnost spole čenství 

palivy-znečišťování ovzduší 
• Ovlivnění krajinného rázu 

výstavbou objektů s neúměrným 
měřítkem ve vztahu k okolní 
krajině  

• Ohrožení územního rozvoje 
v důsledku preferování pouze 
jednoho z pilířů udržitelného 
rozvoje  

• Holosečné hospodaření v lesích  
• Zábor nejkvalitnějších půd třídy 

ochrany  pro výstavbu  
• Zhoršení možnosti obdělávání 

bloku zemědělské půdy 
v důsledku návrhu nevhodně 
umístěné a tvarované rozvojové 
plochy  

• Nevhodný způsob zaplňování 
rezidenčních ploch vedoucí 
k přehuštěné zástavbě bez 
občanské a veřejné vybavenosti 
a možností zdravého trávení 
volného času 

• Vymísťování plošně/dopravně 
náročných či environmentálně 
škodlivých výrob 

• Narušení krajinného rázu 
nevhodným rozvojem 
urbanistických funkcí 

• Klesající naplněnost 
školských zařízení  

• Stálé snižování počtu 
obyvatel v okrajových 
sídlech  

• Zvýšení počtu rekreantů 
na úkor trvale bydlících 
obyvatel  

• Omezování nabídky 
pracovních příležitostí  

• Snižování počtu trvale 
obydlených bytů  

• Živelná zástavba 
v nezastavěném území  

D.II. Vyhodnocení vlivu řešení ÚP na cíle udržitelného rozvoje 

V následujícím textu jsou posuzovány nejvýznamnější vlivy řešení územního plánu na cíle udržitelného 
rozvoje území, stanovené na základě SWOT analýzy a cílů stanovených strategickými dokumenty 
národního, regionálního i lokálního významu. 

Pro samotné hodnocení byly sestaveny hodnotící tabulky, které představují matici jednotlivých 
referenčních cílů udržitelného rozvoje, resp. jeho ekonomického a sociodemografického pilíře, versus dílčí 
navrhované plochy, resp. podmínky využití ploch (regulativů). Pozn.: Vyhodnocení vlivu na 
environmentální pilíř obsahuje SEA dokumentace. Jednotlivé plochy či podmínky jejich využití tedy byly 
konfrontovány s vybranými referenčními cíli a na základě expertního úsudku zpracovatelského týmu jim 
byly přiřazeny hodnoty. Následně byly hlavní charakteristiky vlivu plochy na udržitelný rozvoj jako celek 
okomentovány v pravém sloupci hodnotící tabulky, a to zejména při identifikovaném negativním vlivu. 

 

 

 

Tab. 5. Sada referen čních cíl ů udržitelného rozvoje 

Pilíř udržitelného rozvoje  Referen ční cíl  

Soudržnost společenství 

1.1 Zvýšení nabídky kvalitního bydlení  
1.2 Zajistit dostupnost sportovního vyžití v kvalitním prostředí 
1.3 Chránit a rozvíjet možnosti rekreace v přírodním prostředí 
 

1.4 Zlepšovat dostupnost a spektrum veřejné občanské 
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vybavenosti   

1.5. Pomocí technických a územně plánovacích opatření 
zlepšit kvalitu bydlení a bezpečnost obyvatel 

Ekonomický pilíř UR 

2.1 Racionálně využívat možnosti rozvoje stávajícího 
urbanizovaného území při respektování jeho hodnot 
2.2 Zabezpečit území pomocí rozvoje a optimalizace 
technické a dopravní infrastruktury 
2.3 Zajistit prostorové možnosti pro rozvoj podnikání a 
zaměstnanosti při respektování environmentálního pilíře 
2.4 Efektivním územním plánováním přispět k optimalizaci sítě 
komerčních zařízení s respektování životního prostředí 

Pro zjištění, zda a jakým způsobem může mít ÚP při realizaci závažné vlivy na udržitelný rozvoj, bylo 
provedeno hodnocení navržených opatření územního plánu, tj. funkčních ploch a podmínek jejich využití 
vzhledem k referenčním cílům udržitelného rozvoje, tj. zda a jakým způsobem bude vymezení daných 
ploch v rámci návrhu změny ÚP přispívat, či nikoliv, k naplňování referenčních cílů. Pro hodnocení bylo 
použito následující stupnice: 

stupnice významnosti 
++ potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření/plochy na referenční cíl 
+  potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření/plochy na daný referenční cíl 
0 zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah) 
- potenciálně negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální) 
-- potenciálně významný negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (velkého 

rozsahu) 
? nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením 

resp. návrhovou plochou 
rozsah vlivu 

B  bodový (působící v bezprostředním okolí plochy) 
L  lokální (působící v rámci města resp. obce) 
R             regionální (přesahující hranice obce) 

spolup ůsobení vlivu 
K  kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům 
S  synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům 

délka trvání vlivu 
 kp krátkodobé/přechodné působení vlivu 
 dp dlouhodobé působení vlivu 

Při aktuální míře neznalosti jednotlivých projektů umístěných v navrhovaných funkčních plochách, není 
možné kvalifikovaně vyhodnotit konkrétní vlivy na udržitelný rozvoj. Z toho důvodu budou hodnoceny vlivy 
vymezených ploch v rámci jejich regulativů (možností realizace záměrů) na referenční cíle udržitelného 
rozvoje, které mohou potenciálně nastat za určitých podmínek realizace. Výše uvedená stupnice hodnot 
tedy odpovídá potenciálním vlivům, které zahrnují danou míru neurčitosti.  

Při hodnocení byl využit princip předběžné opatrnosti, bylo tedy přihlédnuto k „nejhoršímu možnému 
scénáři“, který by mohl nastat potenciální realizací záměrů dle regulativů navrhovaných pro danou plochu. 
Vzhledem k tomu byly rovněž navrhovány opatření pro zamezení potenciálních negativních vlivů, resp. 
doporučení hodnotícího týmu.  

Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny pravděpodobné 
významné vlivy na základě známých faktů (studie, odborná literatura) i na základě údajů a informací 
obsažených v územním plánu a aby zároveň postihlo specifika regionu. Hodnocení vlivů návrhových ploch 
na referenční cíle udržitelného rozvoje jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 6. Hodnocení vliv ů návrhových ploch na referen ční cíle udržitelného rozvoje 2 

Kód plochy 

Referenční cíle sociálního pilíře udržitelného rozvoje - Referenční cíle ekonomického pilíře udržitelného rozvoje - 

 

1.1 Zvýšit 
nabídku 

kvalitního 
bydlení 

1.2 
Zajisti

t 
dostu
pnost 
sport
ovníh

o 
vyžití 
v kval
itním 
prostř

edí 

1.3 
Chránit a 
rozvíjet 

možnosti 
rekreace 
v přírodní

m 
prostředí 

1.4 
Zlepšovat 
dostupnost 
a spektrum 

veřejné 
občanské 

vybavenosti 

1.5. 
Pomocí 

technických 
a územně 
plánovacíc
h opatření 

zlepšit 
kvalitu 

bydlení a 
bezpečnost 

obyvatel 

2.1 Racionálně 
využívat 
možnosti 
rozvoje 

stávajícího 
urbanizovanéh

o území při 
respektování 
jeho hodnot 

2.2 
Zabezpečit 

území 
pomocí 

rozvoje a 
optimalizac
e technické 
a dopravní 
infrastruktur

y 

2.3 Zajistit 
prostorové 

možnosti pro 
rozvoj 

podnikání a 
zaměstnanos

ti při 
respektování 
environmentá

lního pilíře 

2.4 
Efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
sítě 

komerčních 
zařízení s 

respektován
ím životního 

prostředí 

Z1/Bv-1 +/B/dp 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 0 

Plocha pro rozšíření hospodářského 
zázemí stávajícího obytného objektu. 
Navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje 

Z1/Bv-21 +/B/dp 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 0 

Plocha pro rozšíření hospodářského 
zázemí stávajícího obytného objektu. 
Navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje 

Z1/Bmr-1 +/B/dp 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 0 

Plocha pro rozšíření zázemí 
stávajícího rodinného domu. Navrženo 
v souladu s principy udržitelného 
rozvoje 

Z1/Bmr-
8/rozšíření Z1 +/B/dp 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 0 

Plocha pro rozšíření hospodářského 
zázemí stávajícího obytného objektu. 
Navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje 

Z1/VZ –1 0 0 0 0 -/B/dp +/B/dp +/B/dp +/L/dp 0 

Jedná se o plochu zemědělské výroby 
navrženou za účelem rozšíření 
stávající výrobní zóny v Č. Potoce. 
Tato plocha je navržena vhodně 
v návaznosti na stávající výrobní 
funkce v území tak, aby ucelovala tvar 
zastavěného území. Dopravní obsluha 
výrobní zóny zůstane zachována. 
Navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. 

Z1/VZ –2 0 0 0 0 -/B/dp +/B/dp +/B/dp +/L/dp 0 

Jedná se o plochu zemědělské výroby 
navrženou za účelem rozšíření 
stávající výrobní zóny v Dolní Lipce. 

                                                      
2 Vyhodnocení vlivů na environmentální pilíř udržitelného rozvoje je uvedeno v kapitole 6 SEA dokumentace.  
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Kód plochy 

Referenční cíle sociálního pilíře udržitelného rozvoje - Referenční cíle ekonomického pilíře udržitelného rozvoje - 

 

1.1 Zvýšit 
nabídku 

kvalitního 
bydlení 

1.2 
Zajisti

t 
dostu
pnost 
sport
ovníh

o 
vyžití 
v kval
itním 
prostř

edí 

1.3 
Chránit a 
rozvíjet 

možnosti 
rekreace 
v přírodní

m 
prostředí 

1.4 
Zlepšovat 
dostupnost 
a spektrum 

veřejné 
občanské 

vybavenosti 

1.5. 
Pomocí 

technických 
a územně 
plánovacíc
h opatření 

zlepšit 
kvalitu 

bydlení a 
bezpečnost 

obyvatel 

2.1 Racionálně 
využívat 
možnosti 
rozvoje 

stávajícího 
urbanizovanéh

o území při 
respektování 
jeho hodnot 

2.2 
Zabezpečit 

území 
pomocí 

rozvoje a 
optimalizac
e technické 
a dopravní 
infrastruktur

y 

2.3 Zajistit 
prostorové 

možnosti pro 
rozvoj 

podnikání a 
zaměstnanos

ti při 
respektování 
environmentá

lního pilíře 

2.4 
Efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
sítě 

komerčních 
zařízení s 

respektován
ím životního 

prostředí 
Tato plocha je navržena vhodně 
v návaznosti na stávající výrobní 
funkce v území tak, aby ucelovala tvar 
zastavěného území. Dopravní obsluha 
výrobní zóny zůstane zachována. 
Navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. 

Z1/Ti-1 0 0 0 0 0 +/L/dp +/L/dp 0 0 

Návrh propojení veřejného vodovodu 
Č. Potok a D. Hedeč, resp. Králíky. 
Zlepšení funkčnosti veřejného 
vodovodu v integrované obci Č. Potok. 
Navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. 

Z1/Ti-2 0 0 0 0 0 +/L/dp +/L/dp 0 0 

Rozšíření plochy městské čistírny 
odpadních vod, nabídka možnosti 
komunitního kompostování. Navrženo 
v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. 

Z1/Ti-3 0 0 0 0 0 +/L/dp ++/R/dp 0 0 

Návrh propojení TR Králíky a TR 
Krasíkov, realizace el. vedení 2x 110 
kV. Zlepšení zásobování el. energií 
v regionu. Navrženo v souladu 
s principy udržitelného rozvoje. 

Z1/Ti-4a, 1b  0 0 0 0 0 +/L/dp +/L/dp 0 0 

Návrh propojení veřejného vodovodu 
Prostřední Lipka a Králíky. Zlepšení 
funkčnosti veřejného vodovodu 
v integrované obci P. Lipka. Navrženo 
v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. 
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Kód plochy 

Referenční cíle sociálního pilíře udržitelného rozvoje - Referenční cíle ekonomického pilíře udržitelného rozvoje - 

 

1.1 Zvýšit 
nabídku 

kvalitního 
bydlení 

1.2 
Zajisti

t 
dostu
pnost 
sport
ovníh

o 
vyžití 
v kval
itním 
prostř

edí 

1.3 
Chránit a 
rozvíjet 

možnosti 
rekreace 
v přírodní

m 
prostředí 

1.4 
Zlepšovat 
dostupnost 
a spektrum 

veřejné 
občanské 

vybavenosti 

1.5. 
Pomocí 

technických 
a územně 
plánovacíc
h opatření 

zlepšit 
kvalitu 

bydlení a 
bezpečnost 

obyvatel 

2.1 Racionálně 
využívat 
možnosti 
rozvoje 

stávajícího 
urbanizovanéh

o území při 
respektování 
jeho hodnot 

2.2 
Zabezpečit 

území 
pomocí 

rozvoje a 
optimalizac
e technické 
a dopravní 
infrastruktur

y 

2.3 Zajistit 
prostorové 

možnosti pro 
rozvoj 

podnikání a 
zaměstnanos

ti při 
respektování 
environmentá

lního pilíře 

2.4 
Efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
sítě 

komerčních 
zařízení s 

respektován
ím životního 

prostředí 

Z1/Ds -1a až 1d  0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp ++/R/dp 0 -/B/dp 

Přeložka silnice I/43, realizace 
kapacitné komunikace vedené mimo 
zastavěné území města. Uvedený 
záměr má nadmístní význam, v nově 
vytvářeném systému dálnic a 
rychlostních silnic ČR bude tato silnice 
plnit funkci přivaděče na R35 Hradec 
Králové – Mohelnice a zároveň bude 
spojnicí i na nadřazenou silniční síť 
Polské republiky. Stávající silnice 
prochází z velké části zastavěným 
územím v sousedství centra města, i 
tranzitní doprava využívá případně 
komerční aktivity ve městě.  

Z1/Ds-2  0 0 0 0    0     +/B/dp +/B/dp 0 0 

Parkoviště v sousedství Králického 
rybníka – bude využíváno zejména 
rybařícími.  

D-48/ upravena 
Z1 0 0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 

Účelová  komunikace zpřístupňující 
nezastavěné území.  

Z1/Ds-3 až 13 0 0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 

Účelové komunikace navržené v rámci 
pozemkových úprav v Červeném 
Potoce za účelem zpřístupnění ploch 
nezastavěného území. .  

Z1/Ds-14, 

Z1/-Ds17 0 0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 

Účelové komunikace navržené v rámci 
pozemkových úprav v Horní Lipce  za 
účelem zpřístupnění ploch 
nezastavěného území.  

Z1/Ds-15, 
Z1/Ds-16 0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp +/B/dp 0 0 

Účelové komunikace navržené v rámci 
pozemkových úprav  v Horní  Lipce za 
účelem zpřístupnění ploch 
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Kód plochy 

Referenční cíle sociálního pilíře udržitelného rozvoje - Referenční cíle ekonomického pilíře udržitelného rozvoje - 

 

1.1 Zvýšit 
nabídku 

kvalitního 
bydlení 

1.2 
Zajisti

t 
dostu
pnost 
sport
ovníh

o 
vyžití 
v kval
itním 
prostř

edí 

1.3 
Chránit a 
rozvíjet 

možnosti 
rekreace 
v přírodní

m 
prostředí 

1.4 
Zlepšovat 
dostupnost 
a spektrum 

veřejné 
občanské 

vybavenosti 

1.5. 
Pomocí 

technických 
a územně 
plánovacíc
h opatření 

zlepšit 
kvalitu 

bydlení a 
bezpečnost 

obyvatel 

2.1 Racionálně 
využívat 
možnosti 
rozvoje 

stávajícího 
urbanizovanéh

o území při 
respektování 
jeho hodnot 

2.2 
Zabezpečit 

území 
pomocí 

rozvoje a 
optimalizac
e technické 
a dopravní 
infrastruktur

y 

2.3 Zajistit 
prostorové 

možnosti pro 
rozvoj 

podnikání a 
zaměstnanos

ti při 
respektování 
environmentá

lního pilíře 

2.4 
Efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
sítě 

komerčních 
zařízení s 

respektován
ím životního 

prostředí 
zastavěného i nezastavěného území. .  

Z1/P1-P4 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 0 
Využití nefunkčních drážních domků 
pro účely individuální rekreace.  

Z1/P5 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 0 
Využití nefunkčního hospodářského 
objektu pro účely individuální rekreace.  

Z1/P6 0 0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp 0 0 

Využití vhodné plochy soukromé 
zeleně pro zřízení malé vodní 
elektrárny.  

Z1/P7 0 0 0 0 +/B/dp +/B/dp ++/R/dp 0 -/B/dp 

Změna využití plochy komerčních 
zařízení pro realizaci přeložky silnice I. 
třídy. Předpokládá se realizace 
kapacitní komunikace, záměr má 
nadmístní význam, v nově vytvářeném 
systému dálnic a rychlostních silnic ČR 
bude tato silnice plnit funkci přivaděče 
na R35 Hradec Králové – Mohelnice a 
zároveň bude spojnicí i na nadřazenou 
silniční síť Polské republiky.  

Z1/P8 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 

Využití části zařízení technické 
infrastruktury, které již není funkční,  
pro občanské vybavení.  

Z1/P9 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 

Přestavba nevyužívaného výrobního 
areálu pro potřeby občanského 
vybavení, výrobní plochy byly 
umístěny z urbanistického hlediska 
v nevhodné lokalitě (blízko centra 
města, městské památkové zóny, 
v blízkosti školských zařízení, bez 
možnosti územního rozvoje).  

Z1/P10 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 0 

Přestavba nevyužívaného areálu 
zemědělské výroby na plochy smíšené 
obytné venkovského typu, tzn. objekty 
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Kód plochy 

Referenční cíle sociálního pilíře udržitelného rozvoje - Referenční cíle ekonomického pilíře udržitelného rozvoje - 

 

1.1 Zvýšit 
nabídku 

kvalitního 
bydlení 

1.2 
Zajisti

t 
dostu
pnost 
sport
ovníh

o 
vyžití 
v kval
itním 
prostř

edí 

1.3 
Chránit a 
rozvíjet 

možnosti 
rekreace 
v přírodní

m 
prostředí 

1.4 
Zlepšovat 
dostupnost 
a spektrum 

veřejné 
občanské 

vybavenosti 

1.5. 
Pomocí 

technických 
a územně 
plánovacíc
h opatření 

zlepšit 
kvalitu 

bydlení a 
bezpečnost 

obyvatel 

2.1 Racionálně 
využívat 
možnosti 
rozvoje 

stávajícího 
urbanizovanéh

o území při 
respektování 
jeho hodnot 

2.2 
Zabezpečit 

území 
pomocí 

rozvoje a 
optimalizac
e technické 
a dopravní 
infrastruktur

y 

2.3 Zajistit 
prostorové 

možnosti pro 
rozvoj 

podnikání a 
zaměstnanos

ti při 
respektování 
environmentá

lního pilíře 

2.4 
Efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
sítě 

komerčních 
zařízení s 

respektován
ím životního 

prostředí 
bydlení budou doplněny nerušícími 
výrobními provozy.   

Z1/P11 0 0 0 0 0 +/B/dp 0 0 0 

Přestavba nevyužívaného areálu 
drobné výroby na plochy smíšené 
obytné komerční, tzn. že výrobní 
areály mohou být ve vhodném prostoru 
(prostoru splňujícím hygienické limity) 
doplněny obytnými objekty.  

Z1/P12 0 0 0 +/B/dp 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 
Realizace občanského vybavení na 
plochách zeleně v Horní Lipce.  

Z1/P13 0 0 +/B/dp 0 0 +/B/dp 0 0 0 

Realizace přírodní zeleně v sousedství 
ploch občanského vybavení 
regionálního významu.   

Z1/K1 0 0 0 0 +/L/dp 0 +/L/dp 0 0 
Realizace poldru na řece Moravě v k.ú. 
Červený Potok.   

Z1/NSzk-1a,1b 0 0 0 ++/R/dp 0 0 0 0 0 

Plocha pro pořádání akce „Cihelna“, 
jejímž předmětem jsou bojové ukázky 
s tématem II.světové války, prezentace 
historické vojenské techniky i 
současných ozbrojených a 
záchranných složek. 

Z1/NSzt-1a,1b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ochranné zatravnění navrhované 
v rámci pozemkových úprav v Č. 
Potoce. 

Z1/NSzt-2a až 
2d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ochranné zatravnění navrhované 
v rámci pozemkových úprav v Horní 
Lipce.  

Z1/NSzt-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trvalé zatravnění retenčního prostoru 
suchého poldru v Č. Potoce.  

W1/upraveno 0 0 0 0 +/L/dp 0 0 0 0 Vodohospodářské opatření 
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Kód plochy 

Referenční cíle sociálního pilíře udržitelného rozvoje - Referenční cíle ekonomického pilíře udržitelného rozvoje - 

 

1.1 Zvýšit 
nabídku 

kvalitního 
bydlení 

1.2 
Zajisti

t 
dostu
pnost 
sport
ovníh

o 
vyžití 
v kval
itním 
prostř

edí 

1.3 
Chránit a 
rozvíjet 

možnosti 
rekreace 
v přírodní

m 
prostředí 

1.4 
Zlepšovat 
dostupnost 
a spektrum 

veřejné 
občanské 

vybavenosti 

1.5. 
Pomocí 

technických 
a územně 
plánovacíc
h opatření 

zlepšit 
kvalitu 

bydlení a 
bezpečnost 

obyvatel 

2.1 Racionálně 
využívat 
možnosti 
rozvoje 

stávajícího 
urbanizovanéh

o území při 
respektování 
jeho hodnot 

2.2 
Zabezpečit 

území 
pomocí 

rozvoje a 
optimalizac
e technické 
a dopravní 
infrastruktur

y 

2.3 Zajistit 
prostorové 

možnosti pro 
rozvoj 

podnikání a 
zaměstnanos

ti při 
respektování 
environmentá

lního pilíře 

2.4 
Efektivním 
územním 

plánováním 
přispět k 

optimalizaci 
sítě 

komerčních 
zařízení s 

respektován
ím životního 

prostředí 
Z1  navrhované v Horní Lipce.  

Z1/NSzt-4 0 0 +/L/dp +/L/dp 0 +/L/dp 0 0 0 

Trvalé travní porosty s možností 
umístění zařízení pro účely rekreace a 
cestovního ruchu – jednomístného 
sedačkového vleku s celoročním 
provozem, jehož konstrukční výška je 
omezena 4 metry.         
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D.III. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území  

Faktory ohrožující rozvoj území 

• povodňové stavy – odnos půdy a materiálu do zastavěného území 

• ovlivnění krajinného rázu v územích s jeho zvýšenou ochranou 

• odliv ekonomicky aktivních obyvatel 

• snižování počtu obyvatel v okrajových sídlech  

• živelná zástavba dosud nezastavěné krajiny, která je z hlediska veřejného zájmu ochrany 
přírody nežádoucí 

Návrh podn ětů resp. opat ření pro eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území 

• postupně realizovat navrhovanou krajinotvornou zeleň, protipovodňová a protierozní 
opatření 

• podrobení kolizního záměru hodnocení vlivu na krajinný ráz  

• minimalizovat trvalé zábory půdy, dodržovat maximální zastavěnost pozemků dle 
jednotlivých funkčních využití návrhových ploch; 

• omezit zpevněné plochy na minimum 

• dbát při následném povolování konkrétních záměrů v plochách výroby na to, aby 
projektová dokumentace obsahovala rovněž projekt výsadby zeleně. Výsadby realizovat 
z místně původních druhů dřevin 

• při zastavování pozemků dosud sloužících jako sady či zahrady minimalizovat kácení 
vzrostlé zeleně, resp. doprovodných porostů podél vodotečí 

• při výstavbě objektů se soustředit na vybudování zasakovacích ploch atmosférických 
srážek 

• získat pro nově navrhované plochy výroby stabilní investory 

D.III. Vliv na posílení slabých stránek území 

Faktory oslabující možnosti rozvoje území 

• pitná voda z místních zdrojů často obsahuje radon, je nutná její úprava  

• na zemědělských plochách je vybudováno množství meliorací, které rychle odvádějí vodu 
z krajiny  

• zatížení hlukem a zvýšenou prašností podél významných komunikací – průtahy obcemi  

• území není příliš kvalitně napojeno na hlavní republikový dopravní systém dálnic a 
rychlostních silnic  

• nedostatečné napojení území na elektrickou síť vyšší kapacity  

• záporné saldo migrace  

Návrh podn ětů resp. opat ření pro posílení slabých stránek řešeného území 

• zlepšení systému zásobování vodou realizací jejich vzájemného propojení  

• realizace navrhovaných protierozních opatření  

• zlepšení dopravního napojení regionu realizací kapacitní  komunikace regionálního 
významu 
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• realizace přeložky silnice I. třídy – zmírnění hygienické zátěže zastavěného území  

• realizace nového propojení energetických systému – el. vedení VN – zlepšení zásobování 
el. energií 

D.III. Vliv na využití silných stránek a p říležitostí řešeného území 

Faktory zesilující možnosti rozvoje území 

a) Silné stránky 

• kvalitní přírodní prostředí  

• území není zatíženo intenzivní zemědělskou výrobou  

 

b) Příležitosti 

• dobudování protipovodňových opatření  

• vhodné hospodaření na zemědělských plochách, zatravňování sklonitých ploch, 
revitalizace toků, realizace vodních ploch  

• nalezení kompromisu mezi zájmy ochrany přírody a využitím pro rekreaci  

• zpřístupnění krajiny   

 

Návrh podn ětů resp. opat ření pro využití silných stránek a p říležitostí řešeného území 

• SEA dokumentace navrhla dílčí opatření za účelem snížení, resp. eliminace negativních 
vlivů vymezení funkčních ploch na životní prostředí, které byly zapracovány do změny 
územního plánu 

D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území 

Hodnoty řešeného území 

• malebná krajina s vysokým turistickým potenciálem pro letní i zimní rekreaci  

• unikátní systém předválečného opevnění z let 1936-38 

Návrh podn ětů resp. opat ření pro zachování a rozvoj hodnot řešeného území 

• podmínky pro využití ploch jsou stanoveny tak, aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění 
krajiny; 

Navržené řešení nebude mít zásadní negativní vliv na stávající hodnoty území. 
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E. Vyhodnocení p řínosu územního plánu k napln ění priorit územního plánování pro zajišt ění 
udržitelného rozvoje území obsažených v Politice úz emního rozvoje nebo v Zásadách územního 
rozvoje 

E.I. Priority územního plánování na národní úrovni 

Kapitola se zabývá prioritami územního plánování stanovenými v politice územního rozvoje a stavebního 
zákona. 

Platné jsou však cíle a úkoly územního plánování uvedené v § 18 a § 19 stavebního zákona a základní 
vymezení a definice rozvojových oblastí, os, a specifických oblastí v politice územního rozvoje ČR, kde 
jsou také formulovány kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní 
plánování. 

Návrh změny č. 1 ÚP Králíky je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008  
(PÚR ČR 2008), která byla schválena Vládou České republiky usnesením Vlády České republiky č. 929 
ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č.1 ze dne 15.4.2015 č.usnesení 276. 

 

   Město Králíky  patří do  specifické oblasti  SOB3 Jeseníky – Kralický Sněžník. Specifické oblasti 
jsou vymezovány v územích, ve kterých se v porovnání s ostatním územím ČR dlouhodobě projevují 
problémy z hlediska udržitelného rozvoje území, tj. problémy se zajištěním vyváženého vztahu příznivého 
životního prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství. Účelem vymezení je, aby v nich 
správní úřady v rámci svých působností vytvářely podmínky pro odstranění problémů. 

     V dané oblasti jsou politikou  územního rozvoje pro územní plány stanoveny následující úkoly: 

 
- identifikovat hlavní póly a střediska ekonomického rozvoje  oblasti a vytvářet  zde územní podmínky 

pro zkvalitnění a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení  

Řešení změny č. 1 ÚP Králíky:  

- podmínky pro zkvalitnění a rozvoj bydlení a občanského vybavení byly vytvořeny v rámci 
schváleného územního  plánu, změna č. 1 zapracovává do koncepce obce koridor pro vedení 
kapacitní komunikace – přeložku silnice I/43  

 

-vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních 
tahů 

Řešení změny č. 1 ÚP Králíky:  

- do návrhu územního plánu je zapracována kompletní přeložka silnice I/43, která by měla 
zlepšit dostupnost regionu ve směru na Lanškrounsko i na Polskou republiku 

  

- vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství 

Řešení územního plánu ÚP Králíky:  

- ve změně č. 1 jsou navrhovány plochy pro rozvoj zemědělské výroby v území  

 

 

 

- návrh Změny č. 1 Územního  plánu  Králíky respektuje  dále republikové priority  územního plánování, 
které jsou uvedeny v kap. 2.2., zejména pak odst. 19, 20,21, 22, 25 a 27: 
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• (14)Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury 
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a 
tradice.  

Řešení Změny č. 1 územního plánu Králíky:  

- změna stanovuje podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty v území a současně vytváří 
podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot.Zachování rázu krajiny, resp. jeho ochrana je provázána s 
potřebami ekonomického asociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

 
• (16)Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 

řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i 
hodnoty 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.  

Řešení Změny č. 1 územního plánu Králíky:  
Návrh urbanistické koncepce obce a záměr rozvoje území byl úzce koordinován s posuzovateli vlivu 
koncepce na životní prostředí. 

 
• (17)Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 

ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových regionech a napomoci tak 
řešení problémů v těchto územích.  

  
• (19)Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které 
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území.  

Řešení Změny č. 1 územního plánu Králíky:  
Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného 
území obce. Nebyla navrhována obnova zástavby na v krajině rozptýlených zbořeništích z poloviny 
XX.století. Byl zamítnut další rozvoj ploch pro bydlení z důvodu nemožnosti prokázat v současné 
potřebnost jejich vymezení.   

 
• (23)Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 

technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto 
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým 
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, 
nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území.  

Řešení změny č. 1 územního plánu Králíky: 

Do návrhu změny byly zapracovány rozvojové plochy pro nové zemědělské komunikace, které zlepší 
prostupnost krajiny.  

E.II. Soulad s nad řazenou ÚPD a rozvojovými koncepcemi na regionální i  místní úrovni 

  Město Králíky patří do řešeného území Zásad územního rozvoje Pardubického kraje  (ZÚR 
PK), které vydalo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 29.04.2010 usnesením č. Z/170/10. Tyto zásady 
byly upraveny aktualizací č. 1, kterou vydalo Zastupitelstvo Pardubického kraje dne 17.9.2014 usnesení 
č. Z/229/14. Aktualizace nabyla účinnosti dne 7.10.2014.  

 Změna č. 1 ÚP Králíky respektuje  priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou stanoveny v kap. 1 ZÚR PK, a to především:  
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- vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního 

prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje.  

Řešení změny územního plánu  Králíky: 

    Vyváženost a udržitelnost rozvoje území jsou sledovány jako základní cíl stanovované koncepce. Návrh koncepce 
byl prověřován v rámci posuzování SEA.  

 

- vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
dopravní obslužnosti kraje  

Řešení změny územního plánu Králíky: 

   Do návrhu územního plánu je zapracována přeložka silnice I/43, která by měla zlepšit dostupnost 
regionu ve směru na Lanškrounsko i na Polskou republiku. 

 

- vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se soustředit zejména na 
zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko – stabilizační funkce krajiny; ochranu pozitivních 
znaků krajinného rázu. 

Řešení změny územního plánu Králíky: 

   Při návrhu rozvojových území byly plně respektovány prvky ochrany přírody vymezené v území; byly 
stanoveny základní prostorové regulativy nově navrhovaných  ploch s rozdílným způsobem využití 
s cílem zajistit ochranu pozitivních znaků krajinného rázu.  

 

- vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při zachování požadavků na ochranu 
a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti takové formy rozvoje, které vyhoví potřebám 
hospodářského rozvoje a sociálního využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. 

Řešení změny územního plánu Králíky: 

   Řešení specifických problémů vymezených v PÚR ČR je konkrétně popsáno v úvodu této kapitoly.   

 

- vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel; zajišťuje 
plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území obce a preferuje přestavby a rekonstrukce 
nevyužívaných objektů před výstavbou ve volné krajině 

Řešení změny územního plánu Králíky: 
   Nově navrhované zastavitelné plochy byly vymezovány s cílem zajištění kompaktnosti zastavěného 
území obce. Nebyla navrhována obnova zástavby na v krajině rozptýlených zbořeništích z poloviny 
XX.století. Byl zamítnut další rozvoj ploch pro bydlení z důvodu nemožnosti prokázat v současné dob ě 
potřebnost jejich vymezení.   

 

 

       Návrh Změny č. 1 územního  plánu  Králíky respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a 
úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro specifickou oblast republikového významu SOB3 
Jeseníky- Králický Sněžník, a to zejména:  

 

- vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu tím, že: 

   a) návrhem přeložky silnice I/43 zlepšuje dopravní dostupnost území 

- zpřesnění vymezení skladebných částí ÚSES bylo provedeno již v rámci zpracování platného územního 
plánu  
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- vytváří podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského, resp. horského charakteru; byly respektovány 
stávající areály zemědělské výroby v území a stanovena koncepce využívání nezastavěného území 
s ohledem na přírodní hodnoty v území  

 

       Návrh Změny č. 1 územního  plánu  Králíky respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj 
v územích s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, a to zejména:  

- v co nejvyšší možné míře jsou chráněny základní atributy, funkčnosti a vzhledu krajiny 
- v případě zásahu do krajiny jsou stanoveny podmínky, aby tento zásah byl co nejmenší. 

Současně je kompenzován v oblasti podpory ekonomického růstu v oblasti, který je veřejným 
zájmem 

-     cestovní ruch je rozvíjen v příznivé formě pro udržitelný rozvoj 

 

Dle ZÚR PK  se řešené území nachází v krajině zemědělské, lesní a lesozemědělské. Zásady, 
uvedené u těchto krajinných typů pro plánování změn v území (uvedené v čl. 127,  131 a 133) byly 
předkládaným územním plánem až na výjimky respektovány, a to zejména: 

- návrh změny územního plánu dbal na hospodárné využití zemědělského půdního fondu, nové 
zastavitelné plochy byly vymezeny tak, aby navazovaly na zastavěné území a zajišťovaly jeho 
kompaktnost, záměry byly směřovány prioritně na půdy nižší třídy ochrany.  

 

      ZÚR PK navrhuje v řešeném území koridor pro umístění stavby D24 – přeložka silnice I/43 Dolní 
Lipka – Červená Voda.  Tento koridor byl do návrhu zapracován a zpřesněn- viz plochy Z1/DS-
1a,1b,1c,1d  a přestavbová plocha Z1/P7.   

 

       ZÚR PK vymezuje v řešeném území územní rezervu na vybrané silniční síti nadmístního významu  
- přeložku silnice I/43 jižně od zastavěného území vlastních Králík, ve změně je tato plocha vymezena 
pod číslem Z1/R8 (DS)  

 

      ZÚR PK navrhuje v řešeném území pro umístění staveb nadřazené elektrorozvodné soustavy koridor 
E03- nadzemní vedení 2x110 kV Horní He řmanice – Králíky. Uvedený koridor byl v platném územním 
plánu vymezen pouze formou trasy, ve změně je upraven již jako koridor.  

 

   Stavby dopravní a technické infrastruktury – přeložka silnice I/43 a nadzemní vedení 2x110kV jsou 
uvedeny také jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění.  

    

           ZÚR Pk vymezuje pro územní rezervu staveb pro železniční stavby koridor pro umístění stavby – 
přeložka železni ční trat ě, propojení na hrani ční přechod Lichkov od železni ční stanice Dolní Lipka . 
Tento záměr byl zpřesněn v ÚPO Lichkov a předmětná plocha tak, jak je vymezena nezasahuje do 
řešeného území ÚP Králíky.  

 

          Vymezení (zpřesnění) nadregionálních i regionálních prvků územního systému ekologické stability 
bylo provedeno již v rámci zpracování platného územního plánu. 

 

      Protipovodňové opatření – Poldr na Červeném Potoce I byl vymezen již v platném územním plánu. 
Do Změny č. 1 ÚP Králíky je zapracován Poldr na Červené Potoce II, který zasahuje do severovýchodní 
části katastrálního území Č. Potok. Plocha tohoto poldru byla také vymezena jako veřejně prospěšné 
opatření s možností vyvlastnění.  
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F. Vyhodnocení vliv ů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území - shrn utí  

• Vztahuje se k informacím z návrhu územního plánu a z hodnocení SEA a k územně analytickým 
podkladům ORP Králíky  

F.I. Vyhodnocení vliv ů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro p říznivé životní 
prost ředí, pro hospodá řský rozvoj a pro soudržnost spole čenství obyvatel území  

• Kvalita životního prost ředí  

 

Územní plán je založen na rozvoji v návaznosti na stávající zastavěné území s respektováním limitů 
využití území, kterými jsou především prvky ochrany přírody. Koncepční řešení se oproti stávajícímu 
územnímu plánu výrazně nemění. Nejvýznamnější změnou je zapracování přeložky silnice I/43. Vedle 
této přeložky státní silnice, jejíž zapracování vychází z požadavku nadřazené dokumentace, nejsou ve 
změně č. 1 navrhovány významné zastavitelné plochy ve volné krajině.  

 Územní plán vymezuje nové lokální plochy především pro dopravní a technickou infrastrukturu a výrobní 
aktivity. 

Počet a velikost zastavitelných ploch je podložen rozborem sociodemografických podmínek a 
očekávaným nárůstem obyvatel. Řešený návrh změny ÚP podstatně nenaruší stávající krajinný ráz 
území a trendy jeho vývoje. Plánované zastavitelné plochy navazují na již zastavěné území a nijak 
významně nerozptylují urbanizované území v rámci krajiny.  

Zastavitelné plochy jsou až na drobné výjimky lokalizovány na méně kvalitních půdách převážně III., IV. a 
V. třídy ochrany.  

Je třeba konstatovat, že rozvojové plochy jsou z hlediska záboru půdy lokalizovány v relativně optimální 
poloze vzhledem k současně zastavěnému území i organizaci zemědělského půdního fondu a stávající 
cestní síti. Zábor navrhovaný pro plochy je vyčíslen jako plocha celých pozemků při 100% zastavěnosti, 
skutečný zábor tedy bude významně menší.  

V návrhu územního plánu jsou zastavitelné plochy vymezovány mimo pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. Žádná ze zastavitelných ploch nezasahuje ani do ochranného pásma lesa.  

Do návrhu územního plánu jsou zapracovány prvky protierozních opatření a  protipovodňové ochrany 
zpracované v rámci provedených pozemkových úprav.  

V posuzovaném případě nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva navrhovány žádné funkční plochy, jež 
by, vzhledem k navrhovaným podmínkám využití ploch, mohly mít potenciálně významně negativní vliv 
na veřejné zdraví.  

Předkládaný návrh změny územního plánu tak nebude mít, za předpokladu důsledného dodržování 
opatření pro zadržení dešťových vod v rámci pozemků a minimalizaci podílů zpevněných ploch a 
etapizace výstavby, neřešitelné významně negativní vlivy na hydrologické a hydrogeologické poměry 
v území. Výrazně pozitivní z tohoto pohledu je potom návrh koncepčního řešení odkanalizování území.  

Při uplatn ění opat ření, jež vyplynuly ze SEA, nedojde realizací územní ho plánu k významnému 
negativnímu ovlivn ění životního prost ředí v řešeném území. 

• Hospodá řský rozvoj  

Ve změně č.1 je navrhována realizace přeložky silnice I. třídy, která by měla významným způsobem 
zlepšit dopravní dostupnost předmětného regionu a vytvořit tak předpoklad pro jeho hospodářský rozvoj – 
viz úkol pro danou specifickou oblast vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR uvedený v kapitole E.I 
této zprávy. 
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Z hlediska výrobních aktivit jsou nové zastavitelné plochy vymezovány pouze pro zemědělskou výrobu, 
v obou případech se jedná o rozšíření již stávajících areálů. V jednom případě je navrhována přestavba 
areálu zemědělské výroby pro potřeby drobné a řemeslné výroby.  

Plochy výroby a skladování jsou vymezeny v přiměřeném rozsahu a lokalizovány, tak aby navazovaly na 
stávající funkce území a nebyly zbytečným zdrojem nepříznivých externalit vůči rezidenčním částem 
obce.  

• Sociální vztahy a podmínky  

Funkce bydlení je ve změně č. 1 rozvíjena pouze okrajově, předmětem rozvoje je pouze hospodářské 
zázemí již stávajících obytných objektů. V platném územním plánu je vymezen dostatek ploch pro 
uvedenou  funkci.  

Součástí návrhu změny jsou také tři přestavbové plochy pro realizaci občanského vybavení komerčního 
charakteru.  

Celkově lze konstatovat, že územní plán dává rámec pro, vzhledem k demografické situaci a stávajícím 
trendům v území, přiměřený budoucí rozvoj města, přičemž je patrná snaha respektovat, usměrnit a 
optimalizovat stávající vývoj v rozvoji urbanizovaného území tak, aby byly v maximální míře respektovány 
hodnoty a limity území.    

Hodnoty kulturního d ědictví  
Nemovité kulturní památky, resp. městská památková zóna jsou změnou územního plánu respektovány, 
resp. jsou navrženy takové podmínky, aby byla zajištěna jejich ochrana. 
Na základě zpřesnění mapových podkladů bylo doplněno vymezení památkově hodnotných objektů – 
plochy opevnění na Králicku.  
  

F.II. Shrnutí základního p řínosu zm ěny územního plánu  

  Návrh se zaměřuje především na rozvoj dopravní infrastruktury v území  (zlepšení dopravní dostupnosti 
regionu, zlepšení prostupnosti nezastavěného území). 

  Ve čtyřech lokalitách je rozvíjena technická infrastruktura, konkrétně zásobování vodou a el. energií.  

Jsou zapracovávána protierozní a protipovodňová opatření navrhovaná v rámci pozemkových úprav. 
Jsou upřesňovány možnosti rekreačního využití nezastavěného území při respektování podmínek  
stanovených ochranou přírody.  

  Při vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj, které bylo zpracováno v rámci 
Územně analytických podkladů ORP Králíky – aktualizace 2015, bylo město Králíky hodnoceno jako sídlo 
se slabým hospodářským pilířem a pilířem soudržnosti obyvatel. Realizace záměrů  zapracovaných do 
změny č. 1 by měla přispět k posílení výše uvedených pilířů.  

  Ve změně č. 1 dochází také k řešení následujících problémů uvedených v územně analytických 
podkladech: 

ZT8- nedostatečné napojení na el. síť vyšší kapacity  

ZD2 – průtah silnice I/43 zastavěným územím s vysokou hlučností a prašností  

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že, za p ředpokladu uplatn ění opat ření, jež vyplynula ze SEA, 
Návrh zm ěny č. 1 ÚP Králíky vytvá ří dostate čné předpoklady pro budoucí vyváženost vztahu 
podmínek pro p říznivé životní prost ředí, pro hospodá řský rozvoj a pro soudržnost spole čenství 
obyvatel území, jak bylo zjišt ěno v rozboru udržitelného rozvoje.  


