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PŘEHLED ZKRATEK  

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

BaP  benzo(a)pyren 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČOV  čistírna odpadních vod 

EOAR ekvivalentní objemová aktivita radonu 

EVL  evropsky významná lokalita 

HEIS  hydroekologický informační systém 

HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka 

CHOPAV chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

JPÚ  jednoduchá pozemková úprava 

KPÚ  komplexní pozemková úprava 

k.ú.  katastrální území 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NPÚ  Národní památkový ústav 

NRBK nadregionální biokoridor 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSN  Organizace spojených národů 

PAHs polycyklické aromatické uhlovodíky 

PHO   pásmo hygienické ochrany 

PM10  částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm. 

PO  ptačí oblast 

PRVK Program rozvoje vodovodů a kanalizací 

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 

RBC  regionální biocentrum 

RBK  regionální biokoridor 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SOB  specifická oblast 

ÚP   územní plán 

ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP  významný krajinný prvek 

VOC  těkavé organické látky 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 
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ÚVOD 

Posuzovaný návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky byl zpracován Ing. arch. 

Dagmar Vaníčkovou - ATELIER GRADACE, Jablonné nad Orlicí. Pořizovatelem je 

v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Králíky, odbor územního 

plánování a stavební úřad.  

Návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je zpracován v souladu se zákonem 

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

č. 68/2007 Sb., a s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Krajský úřad Pardubického kraje ve svém stanovisku podle § 10i, odst. (3) zákona 

č. 100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 22. října 2012 (č.j. KrÚ58440/2012OŽPZ/PI) 

shledal, že návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je nutno posoudit z hlediska vlivů 

na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Pardubického kraje) 

ve svém stanovisku č.j. 58445/2012/OŽPZ/Le ze dne 12.10.2012 dle ustanovení § 45i odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučil 

významný vliv koncepce na evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice a ptačí oblast 

Kralický Sněžník. Dále návrh zadání změny územního plánu vymezuje plochy pro budoucí 

umístění záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je tedy nutno posoudit z hlediska vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, součástí vyhodnocení musí být 

i vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000. 

Vlastní posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je 

upraveno § 10i) zákona č. 100/2001 Sb. Podle odst. 1 § 10i se při posouzení vlivů územně 

plánovací dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona a to podle 

odstavců 2 až 5. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

stanoví příloha stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  

Dokument „Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Králíky na životní 

prostředí zpracované dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu“ sleduje následující cíle: 

 posouzení míry souladu návrhu řešení změny územního plánu se zpracovanými 

celostátními, krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblasti životního 

prostředí, 

 výběr a doporučení nejvhodnějšího řešení, 

 posouzení přínosů a negativ navrženého řešení v porovnání se současným 

stavem složek životního prostředí v řešeném území, 
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8 

 identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami 

životního prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví, 

 stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv ÚP na životní prostředí. 

Dokument je členěn dle přílohy k zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

stavebním řádu v platném znění. 
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 

1.1 Obsah a cíle změny územního plánu  

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky řeší požadavky na územní změny ve správním území 

města Králíky, které se týkají katastrálních území Králíky, Dolní Hedeč, Dolní Boříkovice, 

Červený Potok, Dolní Lipka, Horní Lipka, Prostřední Lipka a k .ú. Heřmanice u Králík. 

Zadání Změny č. 1 ÚP Králíky schválilo zastupitelstvo města Králíky na svém 

zasedání konaném dne 8. dubna 2013 pod č. usnesení ZM/2013/02/28. Podkladem jsou 

požadavky na změny využití území vznesené Městem Králíky z důvodu vymezení ploch 

pro rozvoj města vzhledem k záměrům týkajících se občanského vybavení, sportovních ploch, 

ploch pro výrobu, technickou infrastrukturu, bydlení a dopravy, dále požadavky vlastníků 

nemovitostí z důvodu potřeby rozšíření volných zastavitelných ploch pro bydlení a rekreaci. 

Dále změna územního plánu reaguje na cíle a úkoly územního plánování v souladu 

se zásadami územního rozvoje kraje a s Politikou územního rozvoje ČR 2008. 

1.2 Vztah územně plánovací dokumentace k cílům koncepčních národních 

a regionálních dokumentů 

Soulad záměrů návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky je porovnáván s následujícími 

koncepčními dokumenty: 

 Politika územního rozvoje ČR 2008, 

 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, 

 Územně analytické podklady Pardubického kraje, 

 Program rozvoje Pardubického kraje, včetně jeho aktualizace,  

 Územně energetická koncepce Pardubického kraje, 

 Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy, 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje, 

 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje, 

 Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji, 

 Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje, 

 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje, 

 Aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje 2009. 
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Cíle, priority a požadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny 

podle toho, do jaké míry je s nimi řešení návrhu změny ÚP Králíky v souladu nebo v rozporu:  

 zcela v souladu    ++ 

 částečně v souladu      + 

 částečně v rozporu     - 

 výrazně v rozporu    - - 

 není předmětem řešení/ neutrální vztah   0 
 

 

1.2.1 Politika územního rozvoje ČR 2008 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením 

vlády ČR č. 929 ze dne 20.07.2009. Jedná se o nástroj územního plánování, který určuje 

požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj 

území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR 

zohledňuje požadavky na územní rozvoj, které pro ČR vyplývají z mezinárodních smluv 

a členství v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie). 

V současné době probíhá zpracování Aktualizace č.1 PÚR ČR 2008. 

V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy ČR a dále 

specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska 

udržitelného rozvoje území, přičemž se jedná o správní obvody ORP se specifickými 

hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo 

které svým významem přesahují území kraje. Správní území města Králíky spadá 

do specifické rozvojové oblasti SOB 3 Jeseníky – Králický Sněžník, která byla vymezena 

z důvodů potřeby posílení sociálního a ekonomického rozvoje (především rozvoje lesního 

hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu), potřeby rozvíjet a využívat území vysoký 

potenciál Jeseníků, pro rekreaci a lázeňství s ohledem na podmínky udržitelného rozvoje 

a potřeby zlepšit nevyhovující dopravní dostupnost většiny území.  

Z těchto potřeb vyplývají následující úkoly pro územní plánování: 

a) 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,  

b) vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území 

a přeshraničních dopravních tahů, zejména na Kladsko,  

c) vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras 

a propojení systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras,  

d) vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

dřevozpracujícího průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných 

území pro tyto aktivity, 
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e) vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 

charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství,  

f) prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu horských masivů Jeseníků 

a Kralického Sněžníku; do doby prověření je nutno zachovat stávající charakter a rozsah 

využití a limitů tohoto území.  

g) řešit územní souvislosti napojení Jeseníků směrem na Ostravu.  

Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat:  

a) rozvoj rekreace a lázeňství,  

b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu,  

c) zlepšení dopravní dostupnosti území.  

V rámci úkolů pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady PÚR pro tuto oblast 

stanovuje následující:  

a) při tvorbě resortních koncepcí zohlednit specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat zejména restrukturalizaci ekonomiky, ekologické formy zemědělství, rekreace, 

turistiky a cyklistiky, zpracování místních surovin, dřevozpracující průmysl a rozvoj řemesel 

a lidové umělecké a řemeslné výroby.  

b) při tvorbě rezortních dokumentů zohlednit specifika oblasti a cílenými programy 

podporovat rozvoj ekologických forem dopravy, především na území intenzivně využívaných 

částí CHKO Jeseníky, zejména veřejné hromadné dopravy pro rekreační využití oblasti.  

Územní plán Králíky musí dále respektovat republikové priority územního plánování, 

z nichž návrh zadání změny územního plánu zdůrazňuje odst. 19, 20,21, 22, 25 a 27: 

Z konkrétních záměrů politika územního rozvoje vede přes řešené území dopravní 

koridor republikového významu S10 - Moravská Třebová – Lanškroun – Dolní 

Lipka(hranice ČR) s cílem posílení dopravní obsluhy území a vazeb na Polsko. 

Hodnocení: ++ 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky je v souladu s PÚR ČR, neboť vymezuje koridor 

pro stavbu dopravní infrastruktury - trasu přeložky silnice I/43 v plochách Z1/Ds-1a až 1d, 

vytváří územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území, pro rozvoj rekreace 

a cestovního ruchu a dále stanovuje podmínky, které chrání přírodní  a kulturní hodnoty 

v území a současně vytváří podmínky pro rozvoj civilizačních hodnot. Podrobné vyhodnocení 

souladu změny ÚP s PÚR ČR je součástí Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Králíky. 

1.2.2 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo dne 29.04.2010 usnesením č. Z/170/10 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK), které nahradily ÚP VÚC 
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Pardubického kraje, který schválilo zastupitelstvo kraje dne 14.12.2006. V současné době 

probíhá Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. 

ZÚR zpřesňují vymezení specifické oblasti republikového významu SOB 3 Jeseníky – 

Králický Sněžník a stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 

o změnách v území:  

 spolupracovat se Olomouckým krajem na vytváření podmínek pro stabilizaci obyvatel 

oblasti,  

 ve spolupráci s Olomouckým krajem zlepšit dopravní spojení v koridorech silnic I/11, 

I/43 (R35 – Polsko) a II/312 (Králíky – Hanušovice),  

 zlepšit železniční spojení ve směrech na Ústí nad Orlicí a Polsko,  

 vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu,  

 vytvářet podmínky pro saturaci ekonomických a sociálních potřeb a zájmů ochrany 

přírody.  

Pro SOB 3 stanovují ZÚR tyto úkoly pro územní plánování:  

 stabilizovat koridory dopravních staveb, zejména I/11 a I/43, 

 zlepšit podmínky pro realizaci přeshraničních vazeb,  

 prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci,  

 vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského, resp. horského charakteru,  

 koordinovat územní rozvoj oblasti s polskými přístupy a záměry,  

 respektovat požadavky na ochranu ptačí oblasti Králický Sněžník,  

 upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES. 

ZÚR stanovují následující požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti města 

Králíky při zpřesňování územního vymezení ploch a koridorů pro umístění staveb - viz Obr. 

1.1:  

 koridor pro umístění stavby D24– přeložka silnice I/43 Dolní Boříkovice - Dolní 

Lipka,  

 E03 - nadzemní vedení 2 x 110 kV Horní Heřmanice – Králíky, 

 D 28 -přeložka silnice I/11; úsek Šedivec – Lichkov, 

 PP01 - Poldr Červený potok II; tok: Morava 

 PP02 - Poldr Červený potok I; tok: Morava 

 U07 – nadregionální biokoridor K80 Sedloňovský vrch, Topielisko – Raškov, 

 U31 - regionální biokoridor 830A, Lískovec – Dolní les. 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP KRÁLÍKY  

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

13 

Mezi plochy a koridory nadmístního významu pro prověření územní studií patří dále 

přeložka silnice I/43 jižně od zastavěného území vlastních Králík. 

 

Obr. 1.1:Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (ZÚR PK) 

 

 

Hodnocení: ++ 

Zpřesnění vymezení skladebných částí ÚSES bylo provedeno již v rámci zpracování 

platného územního plánu. Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vymezuje plochy a koridory 

pro následující veřejně prospěšné stavby: 

 stavba 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 plocha přestavby 

Z1/P7.   

 Přeložku silnice I/43 jižně od zastavěného území vlastních Králík, ve změně je tato 

plocha vymezena jako územní rezerva pod číslem Z1/R8 (DS). 

 ZÚR PK navrhuje v řešeném území pro umístění staveb nadřazené elektrorozvodné 

soustavy koridor E03- nadzemní vedení 2x110 kV Horní Heřmanice – 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 železniční tratě, propojení na hraniční přechod Lichkov 
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od železniční stanice Dolní Lipka. Tento záměr byl zpřesněn v ÚPO Lichkov 

a předmětná plocha tak, jak je vymezena nezasahuje do řešeného území ÚP Králíky. 

Rovněž koridor D28 při přesném vymezené do SÚ Králíky již nezasahuje. 

 Vymezení (zpřesnění) nadregionálních i regionálních skladebných částí 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. 

 

Dále návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vytváří územní podmínky pro rozvoj rekreace 

a cestovního ruchu, čímž podporuje hospodářskou situaci v oblasti a restrukturalizaci 

ekonomiky ve směru na zvýšení podílu turistického průmyslu 

1.2.3 Územně analytické podklady Pardubického kraje 

Zastupitelstvo Pardubického kraje projednalo Územně analytické podklady 

Pardubického kraje na svém jednání dne 30. 4. 2009 pod číslem usnesení Z/77/09. 

Aktualizovány byly v červnu 2011 (pod číslem usnesení Z/320/11) a v červnu 2013 

(pod číslem usnesení Z/88/13). Výkres záměrů na provedení změn v území ve správním 

území města Králíky zahrnuje následující prvky (viz Obr. 1.2):  

 D24 – přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Červená Voda 

 E03 – nadzemní vedení 2x110 kV Heřmanice – Králíky  

 PP01 – poldr Červený potok II, tok Morava 

 PP02 - – poldr Červený potok I, tok Morava 

 R09 – přeložka silnice II/312 – územní ochrana 

Hodnocení: ++ 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky respektuje záměry na provedení změn ve správním 

území města Králíky dané Územně analytickými podklady Pardubického kraje. 
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Obr. 1.2: Územně analytické podklady Pardubického kraje – výkres záměrů (2013) 

 

1.2.4 Program rozvoje Pardubického kraje 

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 15.12.2011 schválilo 

aktualizovanou verzi Programu rozvoje Pardubického kraje pro období 2012-2016 

s výhledem do roku 2020. Hlavní náplní návrhové části PRK PK na období 2012–2016 jsou 

4 základní priority rozvoje: 

• Kvalitní lidské zdroje. 

• Konkurenceschopná ekonomika. 

• Zdravé životní prostředí. 

• Koordinovaný prostorový rozvoj kraje. 

Tyto priority jsou dále rozvíjeny do 16 strategických cílů, jejichž dosažení bude 

zajištěno realizací 26 navrhovaných opatření a jejich aktivit, z nichž vzhledem ke Změně č. 1 

ÚP Králíky lze jmenovat: 

A.4 Posílení kulturní rozmanitosti a historického dědictví kraje. 

A.5 Podpora rozvoje sportovních a tělovýchovných aktivit. 

B.1: Rozvoj a optimalizace využití podnikatelské infrastruktury a podpora podnikání. 
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B.4: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a jejího využití při rozvoji 

atraktivit cestovního ruchu 

B.6: Podpora budování a zkvalitňování páteřní dopravní infrastruktury. 

B.7: Zkvalitnění regionální a lokální dopravní infrastruktury. 

C.1 Podpora multifunkčního zemědělství a péče o krajinu. 

C.4 Zkvalitňování stavu energetické infrastruktury a zvýšení její účinnosti a šetrnosti, 

podpora úspor energií. 

C.5 Podpora zvyšování kvality jednotlivých složek životního prostředí. 

Hodnocení: + 

Králicko je dokumentem hodnoceno jako jeden z nejproblémovějších regionů v kraji 

z pohledu ekonomického rozvoje. Návrh změny ÚP vytváří podmínky pro rozvoj 

ekonomických aktivit a je v souladu s výše uvedenými prioritami rozvoje kraje.  

1.2.5 Územně energetická koncepce Pardubického kraje 

Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle 

a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Státní energetická koncepce je 

strategickým dokumentem s výhledem na 20 let, vyjadřujícím cíle státu v energetickém 

hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany 

životního prostředí. Schválena byla usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 

10.03.2004. 

Základní cíle a priority státní energetické koncepce jsou následující: 

 maximalizace energetické efektivnosti, 

 zajištění vhodného poměru prvotních energetických zdrojů, 

 zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí, 

 dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství. 

Územní energetická koncepce Pardubického kraje přináší návrh managementu rozvoje 

energetického systému kraje s návrhem programů a stanovení priorit – Program výchovy 

a vzdělávání, Program snížení měrné spotřeby energie, Program pro využití obnovitelných 

zdrojů energie, Program zvýšení bezpečnosti zásobování elektřinou. Ve vztahu k územnímu 

plánování zdůrazňuje nutnost promítnout do konceptu řešení podmínky udržitelného rozvoje, 

což z hlediska energetického systému znamená důraz na uskutečňování úsporných opatření 

a využívání obnovitelných zdrojů energie.  

Prostor soustředěný okolo města Králíky pokládá koncepce za výkonově nedostatečné 

zajištěný. V rozvojových plánech energetiky se zde předpokládá realizovat samostatnou TR 

110/22 kV po roce 2010.  
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Hodnocení: 0 

Požadavek se promítá do aktualizace ZÚR PK, kde čl. 95 písm. b) zní „koridor 

pro umístění stavby E03 - nadzemní vedení 2 x 110 kV Horní Heřmanice – Králíky, "vč. TR 

110/35 kV Králíky". Tato změna zatím nebyla schválena, proto změnu ÚP Králíky zatím 

nevyplývají z koncepce žádné konkrétní požadavky.  

1.2.6 Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy 

Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy, který byl 

zpracován v roce 2003, přináší návrh ucelené strategie rozvoje cestovního ruchu v území 

vymezeném turistickými regiony Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy, Vysočina, Jižní 

Morava, Střední Morava a Slezsko a státní hranicí s Polskem. Zadavatelem Programu rozvoje 

bylo sdružení Východní Čechy, sdružení měst a obcí pro podporu cestovního ruchu, partnery 

projektu Pardubický kraj, Královéhradecký kraj a ČCCR (Česká centrála cestovního ruchu). 

V Pardubickém kraji program navazuje na Program rozvoje Pardubického kraje, kde je 

problematika cestovního ruchu řešena na úrovni samostatného problémového okruhu 

Cestovní ruch a zahrnuje celkem 8 opatření, z nichž z hlediska územního plánování je 

nejvýznamnější Opatření 1.1: Cílená podpora infrastruktury cestovního ruchu a lázeňství 

s využíváním podpůrných programů, která představuje podporu budování nebo rekonstrukcí 

veřejných koupališť, autokempinků, krytých umělých ledových ploch, drobných veřejných 

sportovišť, cyklotras a cyklostezek, golfového hřiště, krytých plaveckých bazénů, lyžařských 

běžeckých areálů, sedačkové lanovky a lyžařských vleků, snowboardového areálu 

a zasněžování zimních středisek technickým sněhem. 

V návrhové části rozvojové strategie je „Budování (revitalizace) základní 

a doprovodné turistické infrastruktury“ stanoveno jako rozvojová priorita č. 4 a zahrnuje 

4 opatření: 

 Opatření 4.1: Podpora rozvoje dopravní turistické infrastruktury. 

 Opatření 4.2: Podpora budování a revitalizace turistických cílů, aktivit a produktové 

infrastruktury. 

 Opatření 4.3: Podpora revitalizace letních a zimních středisek. 

 Opatření 4.4: Podpora  budování a modernizace ubytovacích a gastro zařízení. 

Hodnocení: ++ 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního 

ruchu v území. Plochy pro rekreaci vymezuje jako plochy přestavby případně jako plochy 

územních rezerv, vymezuje plochy občanského vybavení komerčního charakteru a příměstské 

rekreační plochy. 
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1.2.7 Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje 

Koncepce ochrany přírody a krajiny je dokument, který byl zpracován v roce 2004 

a aktualizován v roce 2009 a 2012. Návrh aktualizované koncepce byl schválen Radou 

Pardubického kraje dne 23.08.2012 a následně Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 

13.09.2012.  

Cíle a principy Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje vycházejí z cílů 

a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny, dokumentu schváleném usnesením 

vlády č. 415 ze dne 17. června 1998, a aktualizovaném v roce 2009 (schválen usnesením 

vlády č. 1497 z 30. listopadu 2009) a dále z provedené analýzy území. Cílem koncepce je 

stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, 

při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje.  

Samostatná kapitola je věnována vztahu ochrany přírody a územního plánování, kde je 

území města Králíky řazeno mezi významné rozvojové plochy nadmístního významu 

pro podporu ekonomického rozvoje, což zahrnuje především plochy pro rozvoj výroby včetně 

skladů a výrobních služeb. Koncepce zdůrazňuje, že územní plán by měl zabránit živelné 

zástavbě dosud nezastavené krajiny, která je z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody 

a krajiny nežádoucí. Stavby je nutno přednostně orientovat do již zastavěných území a území 

určených k zastavení v rámci rozvoje obcí. Vedení tras dopravní infrastruktury by mělo být 

variantně navrženo mimo chráněná území všech kategorií a lokalit výskytu chráněných či 

ohrožených rostlin a živočichů s dostatečnou migrační prostupností pro živočichy. 

Jako problematické záměry ve vztahu k přírodě a krajině jmenuje dokument vzhledem 

k ORP Králíky realizace protipovodňových opatření na řece Moravě a vedení koridoru silnice 

I/43. 

Hodnocení: ++ 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vymezuje pouze několik nových zastavitelných ploch 

v přímé návaznosti na zastavěné území. Vedení tras dopravní a technické infrastruktury 

a veřejně prospěšné stavby a opatření, která zapracovává do ÚP jako požadavek nadřazené 

dokumentace, vymezuje takovým způsobem, aby byly jejich případně nepříznivé vlivy 

na přírodu a krajinu minimalizovány. Vymezený poldr Červený Potok II není v kolizi 

s ochranou přírody a krajiny v řešeném území. 

1.2.8 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 

Závazná část plánu odpadového hospodářství byla vyhlášena zastupitelstvem 

Pardubického kraje obecně závaznou vyhláškou Pardubického kraje dne 29. dubna 2004.  

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje je strategickým dokumentem, který 

tvoří základ pro provedení změn systému nakládání s odpady v kraji tak, aby odpovídal 

požadavkům legislativy v oblasti životního prostředí. Cílem Plánu odpadového hospodářství 
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Pardubického kraje je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení a minimalizaci 

vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství 

Pardubického kraje je dokumentem orientujícím chování všech subjektů tak, aby se stav 

odpadového hospodářství v kraji kontinuálně zlepšoval. Druhým důvodem změn současného 

systému nakládání s odpady v kraji je minimalizace dopadů systému na životní prostředí 

a optimalizace nákladů. Pro každý klíčový faktor systému nakládání s odpady na území 

Pardubického kraje je formulován jeden nebo více cílů; identifikace dopadů navržených změn 

systému v průběhu realizace bude kontrolována vyhodnocováním navržených indikátorů.  

Hodnocení: 0 

Pro návrh změny územního plánu Králíky nevyplývají z koncepce žádné specifické 

požadavky mimo všeobecné odpovědnosti orgánů veřejné správy. 

1.2.9 Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji 

Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji byla schválena Radou 

Pardubického kraje dne 21. 10. 2004. Je rozdělena do pěti knih podle regionů, koncepce péče 

o památky v okrese Ústí nad Orlicí je obsahem knihy V. Ve městě Králíky je vyhlášena 

městská památková zóna. Dokument podrobně mapuje stav památek ve správním území 

města a doporučuje opatření k jejich další péči. Tato opatření se nepromítají do procesu 

územního plánování. 

Hodnocení: 0/- 

Pro návrh změny č. 1 územního plánu Králíky nevyplývají z koncepce žádné 

požadavky. Návrhové plochy územního plánu nejsou v přímém střetu s památkově 

chráněnými objekty nebo s objekty, majícími charakter památek.  

1.2.10 Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje 

Dokument byl zpracován v roce 2006 a navazuje na Strategii ochrany před povodněmi 

České republiky, která byla schválena usnesením vlády č. 382 dne 19. dubna 2000 a na kterou 

navazuje materiál „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“, který doporučuje 

k realizaci programy, které koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje rozvíjí 

v podrobnosti krajského dokumentu.  

Hodnocení: 0 

Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje nevznáší pro SÚ Králíky žádné 

požadavky. Změna č. 1 ÚP Králíky řeší otázku protipovodňové ochrany v souladu se ZÚR PK 

vymezením plochy Z1/K1 pro Poldr Červený Potok II. 

Protipovodňová opatření bude možno realizovat v řešeném území na základě 

přípustného využití příslušných ploch s rozdílným způsobem využití, tzn. v souladu 
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s následujícím přípustným využitím, které je uvedeno u ploch Krajinné zeleně zemědělské – 

orná půdy i krajinné zeleně zemědělské: 

„Stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody 

a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků, …..“ 

1.2.11 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje schválilo zastupitelstvo 

Pardubického kraje na svém zasedání konaném dne 14. 9. 2004 usnesením č. Z/292/04. Jedná 

se o koncepční materiál zpracovaný a schválený dle § 4 zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací slouží jako podklad 

pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů 

a pro činnost a kraje v přenesené a samostatné působnosti. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je zpracován s výhledem do roku 2015. Cílem 

plánu je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury 

na území Pardubického kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních 

vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky příslušné směrnice 

Evropských společenství. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje rozvoj zásobování 

pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým upřednostněním 

v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti financování 

a ekonomickou průchodnost navržených postupů. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Pardubického kraje je podkladem pro územní a regulační plány obcí na území kraje.  

Pro město Králíky je množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou 

zásobovaných obyvatel dostatečné. Kvalita vody je po úpravě a hygienickém zabezpečení 

v souladu s legislativními požadavky. Celý systém skupinového vodovodu Králíky je řešen 

tak, aby bylo možno operativně zásobovat každé spotřebiště z více směrů, výjimkou je nově 

připojená sídelní jednotka Dolní Hedeč, kde dosud nebylo provedeno propojení dolního konce 

zásobovacího řadu s rozvodem v Králíkách. Zároveň je vytvořena možnost zásobovat 

v případě potřeby i systém v Červené Vodě. 

Dokumentem je navrženo bude rozšíření a modernizace stávající ČOV, aby její 

konečná kapacita vyhovovala připojení od 5 145 EO. 

Hodnocení: ++ 

V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje je změnou ÚP 

v lokalitě Z1/Ti – 2 vymezena plocha pro rozšíření stávající městské čistírny odpadních vod 

a ploch pro kompostování. 

Nad rámec požadavků plánu rozvoje vodovodů a kanalizací návrh Změny č. 1 ÚP 

Králíky zapracovává do koncepce zásobování vodou propojení veřejného vodovodu vlastních 

Králík s veřejným vodovodem integrované obce Prostřední Lipka vymezením koridoru 
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pro vedení této trasy označeným Z1/Ti- 4a,4b. Tento zásobovací řadu veřejného vodovodu 

bude propojovat veřejný vodovod vlastních Králík přes plochu vojenského muzea s veřejným 

vodovodem Prostřední Lipka. Záměr je zapracován s cílem zlepšit možností zásobování 

vodou vojenského muzea a následně také integrované obce Prostřední Lipka, kde jsou 

využívány soukromé vodní zdroje. 

Dále byl vymezen koridor pro vedení stavby technické infrastruktury – zásobovacího 

řadu veřejného vodovodu, který bude propojovat veřejný vodovod Č. Potoka s veřejným 

vodovodem D. Hedeč. Záměr je zapracován s cílem zlepšit možností zásobování vodou 

integrované obce Č. Potok – Z1/Ti – 1. 

1.2.12 Aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje 2012 

Dokument byl zpracován v květnu 2012 a určuje pro Pardubický kraj z hlediska 

zlepšení kvality ovzduší tři hlavní priority.  

Priorita 1 - dodržení imisních limitů pro prach – frakce PM10.  

Priorita 2 – snížení emisí oxidů dusíku. 

Priorita 3 - snížení těkavých organických látek a amoniaku. 

Globálním cílem programu je zajistit na celém území Pardubického kraje kvalitu 

ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové imisní limity) 

a přispět k dodržení závazků, které Česká republika přijala v oblasti omezování emisí 

znečišťujících látek do ovzduší.  

Tento koncepční materiál zahrnuje scénář nástrojů a opatření ke zlepšení kvality 

ovzduší, z nichž jsou ve vztahu k ÚP Králíky následující: 

 PaK – R7: Územní plánovaní. 

Využití ploch v územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) musí respektovat kvalitu 

ovzduší v lokalitě a vzdálenost případného zdroje emisí znečišťujících nebo 

pachových látek od obytné zástavby. 

 PaK – R5: Rozvoj environmentálně příznivé dopravní infrastruktury. 

Podporovat a prosazovat veškerá opatření ke snížení osobní a nákladní automobilové 

dopravy, m.j. vyvedením dopravy z hustě osídlených oblastí. 

 PaK – M9: Rozvoj environmentálně příznivé infrastruktury.  

Zahrnuje plánovanou výstavbu rozvodů plynu a přípojek plynu, rozvodů centrálního 

zásobování teplem, omezování ztrát v rozvodech tepla. 

Hodnocení: ++ 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vytváří podmínky pro zachování a zlepšení kvality 

ovzduší v obci především vymezením koridoru pro přeložku silnice I/43 (Z1/DS–1a až 1d) 
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a územní rezervy pro obchvat města (Z1/R8(Ds) – přeložka silnice II/312), čím vytváří 

potenciál k vymístění tranzitní dopravy z obytných částí obce.  
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ZMĚNY Č. 1 ÚP KRÁLÍKY K CÍLŮM 

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM 

NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

 
Návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky byl srovnán s prioritami a hlavními cíli 

koncepčních dokumentů pro oblast životního prostředí na národní, krajské a místní úrovni. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky z těchto strategických koncepčních dokumentací 

vychází a územně zpřesňuje část záměrů v nich obsažených.  

Návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je v souladu s cíli nadřazených 

strategických dokumentů, případně s nimi není v rozporu.  
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, 

POKUD BY NEBYLA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

UPLATNĚNA 

3.1 Vymezení území 

Město Králíky leží v nejvýchodnějším cípu Čech na rozhraní Moravy a Polska, 

v okrese Ústí nad Orlicí, na východním okraji Pardubického kraje. Území sousedí s Polskem. 

Rozkládá se v údolí Kladské kotliny zvaném Kralická brázda.  

V obci Králíky bylo k 1. lednu 2014 přihlášeno k trvalému pobytu 4355 obyvatel 

(www.mvcr.cz). Králíky jsou obcí s rozšířenou působností, kam územně spadá celkem 5 obcí: 

Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov, které jsou rozděleny na 23 

katastrálních území. Samotné správní území obce Králíky se pak dělí na 8 katastrálních 

území: Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Červený Potok, Králíky, Dolní Lipka, Prostřední 

Lipka, Horní Lipka a Heřmanice u Králík. Rozloha obce je 52,78 km
2
. 

Obr. 3.1 Správní území Králíky (mapy.nature.cz) 

 

 

Území města je ze tří stran obklopené horami – z jihozápadu jsou to Orlické hory 

(Mladkovská a Bukovohorská hornatina (nejvyšší hora Suchý vrch, 995 m n. m.), 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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z jihovýchodu Hanušovická vrchovina (respektive její podcelek Branenská vrchovina 

s nejvyšší horou Jeřáb 1003 m n.m), a severovýchodně masiv Králického Sněžníku (1424 m 

n.m.), který je po Krkonoších a Jeseníkách třetím nejvyšším pohořím v České republice. 

Zároveň tvoří jedno z nejvýznamnějších evropských rozvodí, které bývá nazýváno „Střecha 

střední Evropy“ (toky pramenící na jeho svazích se vlévají do tří evropských moří: řeka 

Morava přes Dunaj do Černého moře, řeka Nisa přes Odru do Baltského moře a Lipkovský 

potok, přítok Tiché Orlice ústící do Labe se vlévá do Severního moře. (zdroj 

http://data.kraliky.eu/download/plan.pdf). 

Obr. 3.2 Ortofotomapa správního území obce Králíky (http://maps.google.cz) 

 

3.2 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 

3.2.1 Klimatologická charakteristika 

Klimatické podmínky města Králíky jsou dány její nadmořskou výškou 

a orografickými poměry. Město leží v průměrné nadmořské výšce cca 550 m, zastavěná část 

se pohybuje až do nadmořské výšky 764 v lokalitě Kopeček, místní části města Králíky. 
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Klimatologicky patří řešené území do oblasti CH6 (modrá) a CH7 (světle modrá), což jsou 

chladné oblasti (podle Quitt, 1971). 

Obr. 3.3: Klimatické oblasti CH6, CH7 (šrafovaná oblast - srážkově bohatá) 

(http://geoportal.cenia.cz) 

 
 

Obr. 3.4: Klimatické oblasti (Quitt, 1971)   

 

http://geoportal.cenia.cz/
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Tab. 3.1 Charakteristika klimatických oblastí CH6 a CH7 (Quitt, 1971)   

Klimatická charakteristika Klimat. oblast CH6 Klimat. oblast CH7 

Počet letních dnů 10 – 30 10 – 30 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 
o
C a více 120 – 140 120 – 140 

Počet mrazových dnů 140 – 160 140 - 160 

Počet ledových dnů 60 – 70 50 - 60 

Prům. teplota v lednu (
o
C) -4 až -5 -3 až -4 

Prům. teplota v červenci (
o
C) 14 – 15 15 - 16 

Prům. teplota v dubnu (
o
C) 2 – 4 4 - 6 

Prům. teplota v říjnu (
o
C) 5 – 6 6 - 7 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 140 – 160 120 - 130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 600 – 700 500 - 600 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 

 

 

400 – 500 350 - 400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 – 140 100 - 120 

Počet dnů zamračených 150 – 160 150 - 160 

Počet dnů jasných 40 – 50 40 - 50 

3.2.2 Kvalita ovzduší 

V rámci České republiky patří okres Ústí nad Orlicí k málo znečištěným oblastem 

z hlediska kvality ovzduší. Ve městě Králíky působí firma OMB composites EU a.s., 

produkující plastové výrobky, která je velký průmyslovým zdrojem emisí s emisemi 

organických látek – acetonu (0,26 t/rok) a styrenu (1,37 t/rok) (zdroj www.chmi.cz). 

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje každoročně seznam zón a aglomerací, 

v kterých jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní limity pro ochranu 

lidského zdraví jsou podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoveny pro oxid 

siřičitý, částice frakce PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen. kadmium, arsen, 

nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky), 

troposférický ozón a částice frakce PM2,5 v městských pozaďových lokalitách. Imisní limity 

pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 

troposférický ozón (AOT40) pro území národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

území s nadmořskou výškou 800 m n. m. a vyšší a ostatní vybrané lesní oblasti.  

Podle ročenek Českého hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území 

České republiky v roce 2012 a 2013 byl v roce 2012 v rámci území obce s rozšířenou 

působností Králíky překročen cílový imisní limit pro benzo(a)pyren (BaP) jako zástupce 

skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), a to na 0,6 % území obce 

s rozšířenou působností, v roce 2013 na 7,4 % území obce s rozšířenou působností. Na 22,6 % 
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územní ORP Králíky byl v roce 2012 překročen cílový imisní limit pro troposférický ozón, 

v roce 2013 nebyl imisní limit O3 překročen. 

3.2.3 Voda 

Povrchové vody 

Východní částí území obce Králíky prochází hlavní evropské rozvodí, hranice mezi 

úmořími Černého a Severního moře, tj. mezi povodími Dunaje, kam odvádí vody řeka 

Morava, a Labe, kam odvádí vody řeka Tichá Orlice. Evropské rozvodí ve správním území 

probíhá po hřebeni po vrcholech Jelení Vrch (936 m n.m.), Větrný Vrch (807 m n.m.), 

Veselka (718 m n.m.), Vyhlídka (737 m n.m.), Val (790 m.n.m, k.ú. Dolní Hedeč) – viz Obr. 

3.5., žlutou barvou. 

Obr.3.5: Průběh rozvodí (žlutě) (zdroj HEIS VÚV T.G.M.) 

 

Sledované území je bohatě zvodněno. Nejvýznamnějším vodním tokem správního 

území je Tichá Orlice. Tichá Orlice pramení ve správním území sousední obce – Červená 

Voda, k. ú. Horní Orlice a do správního území města Králíky vtéká jeho jižní hranicí v k. ú. 

Králíky a opouští je na východě správního území v k. ú. Dolní Boříkovice. Severně 

nad hranicí katastrálního území Horní Lipka pramení Lipkovský potok, který protéká k. ú. 

Horní Lipka, Prostřední Lipka a Dolní Lipka a ústí pravostranně do Tiché Orlice. 

Ve východní části k. ú. Králíky pramení Králický potok, který protéká obcí Králíky 

a následně ústí pravostranně do Tiché Orlice. V jihozápadní části k .ú. Dolní Boříkovice 

pramení Boříkovický potok, který protéká místní částí Dolní Boříkovice a následně ústí 

levostranně do Tiché Orlice. Na severozápadní hranici území dochází k soutoku Tiché Orlice 
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a Lipkovského potoka. Východní hranici území na hranici katastrů Červený Potok a Malá 

Morávka lemuje řeka Morava. 

Obr.3.6: Vodní toky ve správním území obce Králíky (zdroj HEIS VÚV T.G.M.) 

 

Řeky Tichá Orlice (ČHP 1-02-02-001), Lipkovský potok (ČHP 1-02-02-008), 

a Morava (ČHP 4-10-01-001) jsou významnými vodními toky podle vyhlášky č. 178/2012 

Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti 

souvisejících se správou vodních toků. Všechny tři toky včetně jejich přítoků ve sledovaném 

území jsou podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. povrchovými vodami vhodnými pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů – lososové vody, platí proto 

pro ně ukazatele a hodnoty jakosti, dané Přílohou č. 2 nařízení 71/2003 Sb.  

Na hranici k.ú. Červený Potok a Malá Morava je vyhlášeno záplavové území na řece 

Moravě, na hranici k.ú. Lichkov s k.ú. Horní Lipka zasahuje do správního území města 

Králíky záplavové území Tiché Orlice. 

 

Podzemní voda 

Převážná většina sledovaného území náleží k hydrogeologickému rajonu základní 

vrstvy Králický prolom, č. 429, jehož severní část v povodí Labe č. 4291 má rozlohu 

61,3 km
2
 a jižní část v povodí Moravy 44,57 km

2
. Jedná se o rajon v sedimentech svrchní 

křídy stáří cenoman až coniak, tvořenými komplexem hornin charakteru jemnozrnných 

pískovců, prachovců, slínovců a vápnitých jílovců. Podzemní vody jsou Ca – Mg - HCO3 – 

SO4 typu. Celková mineralizace se  pohybuje v jižní části od 0,3 do 1 g/l, v severní části 

nad 1 g/1. Mocnost souvislého zvodnění je 15 – 50 m, hladina volná. Vodní útvar Králický 
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prolom – severní část je charakteristický puklinovou propustností a vysokou průtočností, 

vodní útvar Králický prolom – jižní část průlino-puklinovou propustností s koeficientem 

transmisivity <1.10
-4 

m
2
.s

-1
 (Plán oblasti povodí horního a středního Labe, Plán povodí 

Moravy).  

Východní část správního území obce Králíky náleží k hydrogeologickému rajonu 

základní vrstvy, nazývanému Krystalinikum jižní části Východních Sudet, č. 64321. Jedná se 

o rozsáhlý vodní útvar o ploše 1352,85 km
2
 s lokálním zvodněním, jehož podloží tvoří 

horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika. Z litologického hlediska na daném území 

převládají metamorfity. Tento hydrogeologický kolektor je charakteristický volnou hladinou, 

puklinovou propustností a nízkou průtočností s koeficientem transmisivity nižším než 10
-4 

m
2
.s

-1
. Podzemní vody jsou zpravidla Ca – HCO3 typu. Celková mineralizace se nejčastěji 

pohybuje do 0,3 g/l (Plán povodí Moravy).  

.Obr. 3.7: Útvary podzemních vod (www.chmi.cz)  

 

3.2.3.1 Chráněné oblasti - CHOPAV 

Celé správní území obce Králíky, leží v chráněné oblasti přirozené akumulace 

podzemních i povrchových vod Žamberk - Králíky, která byla vyhlášena nařízením vlády 

č. 10/1979 Sb., ze dne 10.ledna 1979.  

V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením 

vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,(b) odvodňovat lesní pozemky, (c) 

odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem 
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nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, 

(f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady. 

3.2.4 Geologie, geomorfologie  

Geomorfologicky náleží správní území obce Králíky do hercynského systému, 

provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko – Jesenická soustava. Je situováno 

na území čtyř celků: Orlické hory, Kladská kotlina, Hanušovická vrchovina a Králický 

Sněžník. Středem území prochází hranice mezi Orlickou a Jesenickou oblastí. Do Orlické 

oblasti náleží podcelek Králická brázda, který je nejjižnější částí celku Kladská kotlina, jehož 

převážná část náleží území Polska. Králická brázda je rozdělena na okrsky Štítská brázda 

v jižní části a Lichkovská brázda v severní části. Hranici mezi oběma brázdami tvoří hranice 

povodí Labe a Moravy. Ze západní strany obklopuje Králickou brázdu Bukovohorská 

hornatina, náležící celku Orlické Hory. Zde se nachází i nejvyšší bod oblasti. Jedná se o hřbet 

Bradlo (988 m n. m), který leží na hranici k. ú. Dolní Boříkovice a Orličky. 

Východní část správního území již náleží k Jesenické oblasti, celku Hanušovická 

vrchovina, podcelku Branenská vrchovina a okrsku Červenopotoční kotlina. Severovýchodně 

zasahuje do správního území celek Králický Sněžník. Nejvyšším bodem je Jelení vrch (936 m 

n. m.) na hranici s Polskem. 

Obr. 3.8: Geomorfologické členění –rozhraní čtyř celků: Orlické hory, Kladská kotlina, 

Hanušovická vrchovina a Králický Sněžník (zdroj Národní geoportál Cenia) 
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Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského neboli hercynského orogénu, který byl 

vyvrásněn při variské neboli hercynské orogenezi (tj. vrásnění) v intervalu před 380-300 

miliony let, tj. v době od středního devonu do svrchního karbonu. Podle teorie deskové 

tektoniky byla příčinou vzniku horstva kolize desek zemské kůry. Původně souvislá pásma 

variského horstva byla při svém vzniku i později porušována zlomy v zemské kůře 

a snižována účinky eroze. Dnes proto vystupují na povrch jen jejich vzájemně izolované 

zbytky, oddělované pokryvy mladších uloženin. 

Králická brázda vznikla v třetihorách jako tzv. prolom. Staré přeměněné horniny 

(migmatity, svory) byly ve druhohorách v době křídové zaplaveny mělkým mořem, které 

na nich zanechalo mohutné nánosy slínovců a opuk. Ve třetihorách pak byla tato plochá 

krajina podrobena zlomům, zdvihům a poklesům, při kterých území dnešní Králické brázdy 

pokleslo a okolní kopce byly vyzdviženy. Z kopců pak byly nánosy křídového moře postupně 

sneseny a obnažily se tam staré metamorfované (přeměněné) horniny. Usazené horniny se pak 

zachovaly jen na dně brázdy. V mladších třetihorách se tu nad nimi zvláště v severní části 

brázdy usadily činností tehdejších řek vrstvy štěrkopísků, bohatých na hnědel 

(www.cervenavoda.cz). 

Obr. 3.9: Geologická mapa (zdroj Národní geoportál Cenia) 
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Obr. 3.10: Ložiska nerostných surovin 

 

V řešeném území se nachází šest prognózních ložisek - pět pro stavební kámen: 

9077600 – Heřmanice, 9077700-Horní Hedeč, 9077500-Dolní Hedeč (tato tři ložiska již byla 

v minulosti těžena), dvě dosud netěžená ložiska 9078000 – Dolní Hedeč a 9280200-Dolní 

Boříkovice. 

Rovněž se zde nachází jedno ložisko pro dolomit 9067200 – Prostřední Lipka – toto 

bylo dříve také těženo (zdroj Regionální surovinová politika – Pardubický kraj). 

Obr. 3.11: Plochy sesuvů (zdroj: geology.cz) 
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Ve sledovaném území se nacházejí tři potenciální plochy sesuvů (k.ú. Heřmanice) (na 

Obr. 3.11 modrou barvou). (zdroj: Česká geologická služba). V k.ú. Prostřední Lipka je 

registrováno jediné poddolované území. 

Obr. 3.12: Poddolované území, k.ú. Prostřední Lipka (zdroj:mapy.nature.cz)  

 

3.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond 

Krajinný pokryv 

Vyšší polohy správního území obce Králíky pokrývají lesy, a to především jehličnaté, 

které tvoří převážně smrk ztepilý, a smíšené se zastoupením buku - viz Obrázek 3.13. 

Obr. 3.13: Skladba lesů (šrafovaná plocha) v k.ú. Králíky (zdroj: mapy.nature.cz) 

 

Celková skladba krajinného pokryvu sledovaného území je zřejmá z Obrázku 3.14.  
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Obr. 3.14: Krajinný pokryv SÚ Králíky (zdroj: mapy.nature.cz)  

 

 

Půda  

V daných geologických a klimatických podmínkách se na daném reliéfu terénu 

vyvinul půdní typ kambizem dystrická. Na rozsáhlých územích v nivách vodních toků 

se vyskytuje glej fluvický a navazuje na něj pseudoglej modální. Lokálně se může vyskytnout 

i půdní typ kryptopodzol modální. Půdní poměry zájmového území jsou v mapovém 

zobrazení na obrázku 3.15. 

Obr. 3.15: Půdní mapa (zdroj: Geoportál Cenia) 
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3.2.6 Ochrana přírody 

3.2.6.1 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu 

těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 

nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 

(endemické). 

Obr. 3.16: Soustava Natura 2000 ve správním území Králíky (zdroj mapy.nature.cz) 

 

 

Oblast při východní a severní hranici správního území obce Králíky se překrývá 

s ptačí oblastí Králický Sněžník, která má rozlohu 30 191,7 ha a zahrnuje podhůří Králického 

Sněžníku. Louky, které zde jsou extenzivně obhospodařovány, poskytují výborné podmínky 

pro chřástala polního (Crex crex), jehož populace je velice podrobně sledována od roku 1995 

a který je jediným předmětem ochrany ptačí oblasti. Téměř polovina zemědělců hospodaří 

v systému ekologického hospodaření, ale postupně se rozšiřující pastva dobytka 

a zintenzivnění zemědělské produkce určitých oblastí začíná chřástaly z řady lokalit 

vytlačovat (zdroj www.nature.cz ) 

Podél Tiché Orlice byla vyčleněna evropsky významná lokalita Tichá Orlice 

(CZ0533314), která zahrnuje tok řeky od pramene až ke Kunčicím u Letohradu. Chráněným 
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druhem je zde mihule potoční (Lampetra planeri), která obývá Tichou Orlici ve velmi hojné 

početnosti (zdroj www.nature.cz ). 

3.2.6.2 Přírodní parky  

Ve správním území města Králíky zasahuje do katastrálního území Dolní Boříkovice 

přírodní park „Suchý vrch – Buková hora“, který byl vyhlášen v roce 1987 jako oblast klidu. 

Centrální část přírodního parku, který má rozlohu 6427 ha, je tvořena odděleným hřbetem 

nejvýchodnějšího cípu Orlických hor – Bukovohorskou hornatinou. Nejvyššími body jsou 

Suchý vrch (995 m n. m.) s rozhlednou a Buková hora (958 m n. m.), na jejímž jižním úbočí 

pramení řeka Moravská Sázava.  

Obr. 3.17: Přírodní park Suchý vrch – Buková hora (zdroj www.nature.cz) 

 

Přírodní park je charakteristický vyrovnaností a souladem střídání rozsáhlých lesních 

komplexů, vyvážené zemědělské krajiny a lidských sídel. Jednoznačná převaha lesních 

ekosystémů, většinou smrkových monokultur se zbytky smíšených bukojedlových porostů, 

předznamenává druhové zastoupení rostlin a živočichů (www.orlickehory-cz.info).  

Severní část správního území města Králíky leží v přírodním parku Králický Sněžník, 

který se rozkládá jižně od vrcholu Králického Sněžníku a jehož součástí je i stejnojmenná 

ptačí oblast, EVL a národní přírodní rezervace (obě poslední jmenované mimo SÚ Králíky). 

Na polské straně severně od vrcholu Králického Sněžníku je naopak vyhlášen Sniežnicki park 

krajobrazowy. Přírodní par Králická Sněžník zasahuje v SÚ Králíky do k .ú. Heřmanice, 

Prostřední Lipka, Horní Lipka a Červený Potok.  
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Obr. 3.18: Přírodní park Suchý vrch – Buková hora v SÚ Králíky 

(http://geoportal.gov.cz)  

 

 

Obr. 3.19 Přírodní park Králický Sněžník v SÚ Králíky (http://geoportal.gov.cz) 
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3.2.6.3 ÚSES – územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3  písmene a)  

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 

stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.  

Územní systém ekologické stability je celistvá síť, tvořená biocentry a biokoridory, 

které se podle významu, kvality a plochy rozlišují na nadregionální, regionální a lokální. 

V řešeném území je zastoupena hustá síť skladebných částí vyššího - regionálního 

a nadregionálního významu - zasahují zde dvě trasy nadregionálních biokoridorů (NRBK) 

a tři trasy regionálních biokoridorů (RBK) (zdroj ÚP Králíky): 

 NRBK K80 - veden lesním masivem Bukové hory a Suchého vrchu, do správního 

území města Králíky zasahuje v prostoru Dolních Boříkovic , NRBK má dvě osy – 

v horní partii typ horský, níže typ mezofilně bučinný, na trase jsou v odpovídajících 

prostorových parametrech umístěna lokální biocentra lesního charakteru, 

 RBK 820, 829 - trasa obou biokoridorů je vedena podél hranice s Polskou republikou, 

většinou zemědělsky využívanými pozemky a je tedy nefunkční, s nutností založení 

převážně formou zalesnění, v prostoru k.ú. Heřmanice u Králík je na něm umístěno 

regionální biocentrum RBC 480 Výčnělek, 

 RBK 830 - v jižní části řešeného území je ve směru západ – východ veden třetí 

regionální biokoridor, zasahuje k.ú. Králíky a k.ú. Dolní Boříkovice a ve sledované 

trase jsou na něm umístěna pouze lokální biocentra (RBC Dolní les umístěn za hranicí 

ř.ú. na k.ú. Dolní Orlice), 

 RBC 9008 Králický les – izolovaný lesní komplex západně Králík  na RBK 820. 

Na lokální úrovni je ÚSES v předmětném území doplněn trasami 5 lokálních 

biokoridorů. Jedná se převážně o údolnicové biokoridory sledující hydrologickou síť v území: 

 LBK 23 Tichá Orlice – regulovaný tok s břehovými porosty, 

 LBK 27 Lipkovský potok – upravený tok se sporadickými břehovými porosty, část 

v intravilánu Prostřední Lipky, 

 LBK 31 Červený Potok – trasa vedená podél bezejmenné vodoteče a trati ČD severně 

od místní části Červený potok, 

 LBK 32 Morava – přirozeně meandrující tok s bohatými břehovými porosty 

a extenzivními loukami v údolnici, funkční, 

 LBK36 Zlatý potok - vodní tok tvořící hranici kraje s přírodním korytem a břehovým 

porostem, potoční niva s přilehlými svahy. 
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Kostru ekologické stability doplňují lokální biocentra vložená ve výše uvedených 

biokoridorech. 

3.2.6.4 VKP a památné stromy 

V k ú. Dolní Hedeč je registrován významný krajinný prvek Rosnatka v Dolní Hedeči, 

kód AOPK 11086. Jedná se o rašeliniště s výskytem rosnatky okrouhlolisté, vstavače, 

vemeníku a dalších vzácných rostlin o rozloze 1,2727 ha. (zdroj Koncepce ochrany přírody 

Pardubického kraje). Dále jsou v řešeném území významné krajinné prvky taxativně 

stanovené přímo zákonem č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a to lesy, vodní toky 

a plochy, údolní nivy.  

V k. ú. Králíky jsou registrovány čtyři památné stromy – jako jednotlivý strom javor 

klen, 2 x lípa malolistá, lípa velkolistá a jedno stromořadí (lípa, javor, jasan a jeřáb, stáří cca 

200 let). V k.ú. Dolní Hedeč je registrován jeden památný strom (javor klen, stáří cca 250 let) 

a jedna skupina stromů (tři lípy malolisté a jeden javor klen, stáří cca 150 let). V k. ú. 

Prostřední Lipka je jeden památný strom – lípa velkolistá, stáří cca 300 let (zdroj: Koncepce 

ochrany přírody Pardubického kraje).  

3.2.7 Flóra, fauna 

Flóra 

Regionálně fytogeografické členění ČR řadí výše položené části správního území obce 

Králíky do fytogeografického obvodu České orefytikum, zastoupenému fytogeografickým 

okresem 95b – Králická hornatina a okrsku 96 – Králický Sněžník, níže položenou část území 

do fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, zastoupenému fytogeografickým 

okresem 73b – Hanušovická vrchovina. (viz Obr. 3.20).  

Obr. 3.20: Regionálně fytogeografické členění 
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Oreofytikum jsou horské oblasti s převažující chladnomilnou květenou, mezofytikum 

tvoří přechod mezi teplomilnou a chladnomilnou květenou. Rostlinný pokryv, který je 

pro tuto oblast přirozený a který by se zde vytvořil za předpokladu vyloučení jakékoliv další 

činnosti člověka, představuje mapa potenciální přirozené vegetace (viz Obrázek 3.21).  

Obr. 3.21: Mapa potenciální přirozené vegetace (zdroj Národní geoportál Cenia) 

 

 

Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se převážná většina 

plochy zájmového území nachází v Šumperském bioregionu (1.53), menší část tvořená 

příkrými svahy a hřbetem Bukovohorské hornatiny patří k Orlickohorskému bioregionu 

(1.69). Nejsevernější část náleží do Jesenického bioregionu (1.70). Všechny tři bioregiony 

leží v hercynské podprovincii, která je součástí biogeografické provincie středoevropských 

listnatých lesů. 

Sledované území leží převážně v 5. vegetačním stupni (jedlobukový), pouze malá část 

při západní hranici území - nejvýše položené části leží v 6. vegetačním stupni 

(smrkojedlobukový) s biochorou 6ZS – hřbety na kyselých metamorfitech.  

Fauna 

Většina plochy sledovaného území leží v ptačí oblasti Králický Sněžník, vyhlášené 

na ochranu chřástala polního (Crex crex), který nachází vhodné podmínky k životu 

na extenzivně obhospodařovaných loukách. Velmi početná, ještě hojnější než chřástal polní, 

je na území ptačí oblasti křepelka polní (Coturnix coturnix), z dalších významných ptačích 

druhů se zde vyskytují: bekasina otavní (Gallinago gallinago), linduška luční (Anthus 

pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), cvrčilka zelená (Locustella naevia), 

cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio)a hýl rudý (Carpodacus 

erythrinus) (www.nature.cz). 

Tichou Orlici obývá nejen chráněná mihule potoční (Lampetra planeri), ale zároveň 

druhy pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný (Salmo trutta), vranka obecná (Cottus 
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gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), mihule potoční (Lampetra planeri), lipan 

podhorní (lipan podhorní), mřenka mramorovaná (mřenka mramorovaná), mník jednovousý 

(Lota lota).   

 

3.2.8 Typologie krajiny 

Typologie české krajiny z hlediska jejích přírodních, socioekonomických a kulturně 

historických vlastností je hodnocena s použitím třech rámcových krajinných typologických 

řad (Rámcové krajinné typy, Löw a kol., 2006):  

I. rámcové typy sídelních krajin  

II. rámcové typy využití krajin 

III. rámcové typy georeliéfu krajin 

Z hlediska této typologie leží město Králíky v území sídelních krajin nazývané 

krajinou novověké kolonizace Hercynica. Podle reliéfu se jedná o krajinu vrchovin Hercynia, 

která tvoří v České republice 51,3 % území. Dle způsobu využití ji řadíme 

mezi lesozemědělské krajiny, které společně se zemědělskými krajinami pokrývají více než 

70% území státu – viz. Obr. 3.22. 

Obr. 3.22: Rámcové krajinné typy dle reliéfu (zdroj: Geoportál Cenia) 

 

Z hlediska typu využití území se jedná o poměrně komplikovaný prostor, řazený 

do lesní, zemědělské a lesozemědělské krajiny. Hranice těchto krajinných typů (označená 

žlutou barvou) na území obce Králíky je předmětem Obrázku 3.22. Lesozemědělské krajiny 

jsou v ČR nejběžnějšími typy využití krajiny, nalezneme je na cca 52 % plochy území státu, 

lesní krajiny zaujímají cca 20% plochy ČR podobně jako zemědělské krajiny, které 

se nacházejí na 21% plochy ČR. Krajina novověké kolonizace Hercynica zaujímá cca 8,5 % 

území, rozkládá se především v horských oblastech při českých hranicích. Typy krajin podle 

georeliéfu jsou závislé na nadmořské výšce a konfiguraci řešeného prostoru, jak je zřejmé 

z Obr. 3.23. 
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Obr. 3.23: Typy krajiny dle využití (zdroj: Geoportál Cenia) 

 

3.2.9 Radonový index geologického podloží 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je 

možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním 

zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie 

radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu 

nad 200 Bq.m
-3

 v existujících objektech (hodnota EOAR – ekvivalentní objemové aktivity 

radonu). Tím indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání 

radonu z podloží u nově stavěných objektů. 

Mapa sledované oblasti je předmětem Obrázku 3.24. (Česká geologická služba). 

Radonový index vyjádřený na mapě je klasifikován třemi základními kategoriemi (nízká, 

střední, vysoká) a jednou přechodnou kategorií (nízká až střední). Tento přechodný radonový 

index je charakteristický pro nehomogenní kvartérní sedimenty.  

Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedená v mapě 1: 50 000, 

vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Většina správního 

území Králíky se podle této mapy nachází v oblasti střední kategorie radonového indexu, 

území podél vodních toků a zastavěné území obce se vyznačuje nízkým radonovým indexem.  

Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin 

při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového 

indexu. Dle informací ČGÚ zpravidla přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie 

radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Proto 

vždy před zahájením konkrétní stavby musí být provedeno měření radonu v podloží, aby byly 
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zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky (§6 odst. 4 zákona 

18/1997 Sb. v platném znění, tzv. Atomový zákon). 

Obr. 3.24 Mapa radonového indexu - převažující kategorie (zdroj:www.geology.cz) 

 

3.2.10 Archeologická naleziště, historické památky 

Nejstarší věrohodný údaj o městě Králíky pochází z r. 1367. Je to zápis dochovaný 

v zemských deskách, kterým Karel IV. daroval hrad Žampach a k němu patřící "Hory 

Králické" (montana in Greylichs) Čeňkovi z Potštejna. Tato zmínka se však týká jen blíže 

neznámých dolů. Vlastní město vzniklo až v 16. století a poprvé je doloženo roku 1568. Roku 

1577 koupil město s deseti vesnicemi Zdeněk z Valdštejna, který si zvolil Králíky za sídlo 

nového panství a začal s jeho budováním. Kromě zámku, fary a protestantské modlitebny 

(dnešního kostela sv. Michaela Archanděla), dal vystavět náměstí do dnešního tvaru a na jeho 

prosbu udělil císař Rudolf II. městu právo tří výročních trhů česky psanou listinou. V okolí 

se pravděpodobně těžila železná ruda a snad i stříbro a tehdy mělo město dostat do svého 

znaku zkřížená hornická kladívka s mečem. Pokus o obnovení dolů v 17. století dal prý tak 

nepatrné množství kovu, že dolování bylo definitivně ukončeno. (www.kraliky.eu) 

Poblíž léčivých pramenů nad městem dal králický rodák biskup Tobiáš Jan Becker 

v letech 1696-1710 postavit monumentální poutní komplex. 

Kompletní přehled památkově chráněných objektů, zapsaných v ústředním seznamu 

Národního památkového ústavu přináší Tabulka 3.2. 

Ve správním území města se nenachází žádná významná archeologická lokalita, ale 

jsou zde registrována území s archeologickými nálezy typu I a II (viz Tab. 3.3). Jedná se 

o území s pozitivně prokázaným výskytem archeologických nálezů (typ I) nebo území, 

na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu 
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nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě (pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů 51 - 100 % - typ II). Celé správní území obce je nutné pokládat 

za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění. 

Tab. 3.2: Nemovité památky obce Králíky (www.npu.cz)  

Číslo rejstříku 
Část  
obce 

čp. Památka Ulice,nám./umístění 

23540 / 6-3946 Králíky   kostel archanděla Michaela Velké nám. 

21256 / 6-3945 Králíky   socha archanděla Michaela Karla Čapka 

17924 / 6-3955 Králíky   socha sv. Floriána Jana Opletala 

32195 / 6-3947 Králíky   socha sv. Jana Nepomuckého Hluboká, před kostelem 

24647 / 6-3956 Králíky   sloup se sochou P. Marie Malé nám. 

18910 / 6-3948 Králíky   Kašna Velké nám. 

104818 Králíky   
silniční most - mostek se sochou 

sv. Jana Nepomuckého 
Jana Opletala, přes Králický 

potok 

51181 / 6-6214 Králíky čp.1 Fara Velké nám. 

51174 / 6-6212 Králíky čp.3 činžovní dům Velké nám. 

51182 / 6-6213 Králíky čp.5 městský dům Velké nám. 

35632 / 6-3949 Králíky čp.274 měšťanský dům Velké nám. 

31222 / 6-3950 Králíky čp.275 měšťanský dům Velké nám. 

41756 / 6-3951 Králíky čp.276 měšťanský dům Velké nám. 

51110 / 6-6235 Králíky čp.353 městský dům Dlouhá 

14220 / 6-3954 Králíky čp.358 hotel Zlatá labuť Velké nám. 

51104 / 6-6203 Králíky čp.359 městský dům Valdštejnova 

46764 / 6-3952 Králíky čp.361 měšťanský dům U Trojice Velké nám. 

102639 Králíky čp.364 Spořitelna Velké nám. 

31862 / 6-3953 Králíky čp.365 radnice – bývalá Velké nám. 

100045 Králíky čp.412 základní škola tzv. Žlutá škola ul. 5. Května 

101417 Králíky čp.420 Plynárna Plynárenská 

 

Tab. 3.3: Území s archeologickými nálezy (www.npu.cz) 

Poř. č. SAS Název UAN 
Kategorie 

UAN 
Správce Katastr. území 

14-23-12/1 Heřmanice u Králík II Východočeské m. Pardubice Heřmanice u Králík 

14-23-17/1 Horní Lipka II Východočeské m. Pardubice Horní Lipka 

14-23-17/2 Prostřední Lipka II Východočeské m. Pardubice Prostřední Lipka 

14-23-22/2 Dolní Hedeč II Východočeské m. Pardubice Dolní Hedeč 

14-23-22/1 Králíky I Východočeské m. Pardubice Králíky 

14-23-21/1 Dolní Boříkovice II Východočeské m. Pardubice Dolní Boříkovice 
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Obr. 3.25 Archeologické lokality v SÚ Králíky (zdroj ww.npu.cz) 

 

Legenda: 

 

 

3.2.11 Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu 

k posuzovaným záměrům  

V případě, že by nebyla schválena Změna č. 1 Územního plánu Králíky, nedošlo by 

především k zajištění souladu územně plánovací dokumentace města s nadřazenou 

dokumentací, tedy ZÚR Pardubického kraje. Nedošlo by k vymezení veřejně prospěšných 

staveb a opatření, které předznamenávají kladný vliv na životní prostředí převodem dopravní 

zátěže na přeložky stávajících komunikací. Za nejvýznamnější negativní vliv stavu, kdy by 

nebyla realizována změna ÚP, lze tedy považovat navýšení imisní a akustické zátěže města 

vlivem narůstající intenzity dopravy.  

Dále by nedošlo k navýšení retenční kapacity území vymezením plochy pro rozliv 

a vybudování suchého poldru v lokalitě Červený Potok II a respektováním opatření 

komplexních pozemkových úprav.  
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V souvislosti se záměrem přeložky komunikace I/43 a dalších zastavitelných ploch by 

naopak nedošlo k zásahům do lokalit chřástala polního jako předmětu ochrany PO Králický 

Sněžník a mihule potoční jako předmětu ochrany EVL Tichá Orlice. 

V případě neschválení návrhu změny ÚP, tj. absence vymezení ploch a koridorů 

pro budoucí realizaci záměrů, pro které jsou vymezeny, se dají předpokládat z hlediska vlivů 

na životní prostředí důsledky shrnuté v Tabulce 3.3.  

Tab. 3.3.: Vývoj složek ŽP bez realizace Změny č. 1 ÚP Králíky 

Pozitivní důsledky Negativní důsledky 

Kvalita ovzduší 

Bez pozitivních důsledků. Se zvyšující se intenzitou dopravy narůstání 

emisní a imisní zátěže města a místních částí. 

Voda 

Bez vlivu.  Nedojde k zvýšení retenční schopnosti území 

Geologie, geomorfologie 

Bez vlivu Bez vlivu 

 

Krajinný pokryv, půdní fond 

Nedojde k části záborů ZPF a PUPFL. Nevymezení ploch nepřinese žádné negativní 

důsledky, zůstane zachován stávající stav. 

Radonový index geologického podloží 

Bez vlivu Bez vlivu 

Příroda a krajina 

Zachování stávajícího stavu. Bez vlivu. 

 

Archeologická naleziště, historické památky 
Nevymezení ploch nepřinese žádné pozitivní 

důsledky, zůstane zachován stávající stav. 
Bez vlivu.. 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ 

OVLIVNĚNY 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky mění stávající územní plán následovně: 

1. aktualizuje zastavěné území k 9. květnu 2013, 

2. nově vymezuje následující zastavitelné plochy  

Bydlení -venkovského typu: Z1/Bv-1 (k. ú. Dolní Hedeč), Z1/Bv-2 (k. ú. Dolní Boříkovice) – 

v obou lokalitách se nepředpokládá realizace nových obytných objektů, budou sloužit 

pro rozšíření hospodářského zázemí stávajících objektů.  

Bydlení – městského typu rodinné: Z1/Bmr-1, Z1/Bmr-8/rozšíření Z1 (obě k. ú. Králíky) – 

v obou lokalitách se nepředpokládá realizace nových obytných objektů, budou sloužit 

pro rozšíření hospodářského zázemí stávajících objektů.  

Výroba a skladování – zemědělská výroba: Z1/Vz-1 (k. ú. Červený Potok), Z1/Vz-2 (k. ú. 

Dolní Lipka) pro rozšíření stávajících zemědělských areálů.  

Technická infrastruktura – inženýrské sítě: Z1/Ti-1 (k.ú. Červený Potok, Dolní Hedeč) 

pro vodovod, Z1/Ti-2 (k. ú. Králíky) pro rozšíření stávající městské ČOV, Z1/Ti-3 (k. ú. 

Králíky) pro koridor pro vedení el. vedení 2x 110kV Králíky – Horní Heřmanice, Z1/Ti-4a,4b 

(k. ú. Králíky, Prostřední Lipka) pro vodovod. 

Dopravní infrastruktura - silniční: Z1/Ds-1a, Z1/Ds-1b, Z1/Ds-1c a Z1/Ds-1d (k. ú. Dolní 

Boříkovice , Dolní Hedeč) pro přeložku silnice I/43, Z1/Ds-2 (k ú. Králíky) pro realizaci 

parkoviště pro rybáře u Králického rybníka, D-48/upravena Z1 (k ú. Králíky) účelová 

komunikace navržená v rámci pozemkových úprav, doplnění cestní sítě v nezastavěném 

území Červeného Potoka zapracované do změny ÚP na základě pozemkových úprav 

plochami Z1/DS-3 až 13, a doplnění cestní sítě v nezastavěném území Horní Lipky 

zapracované do změny ÚP na základě pozemkových úprav plochami Z1/DS-14 až 17.  

3. a 4. V souvislosti s vymezením nových zastavitelných ploch se z ÚP Králíky vypouští 

plochy D-48, Om-2, Om-3, D-35. 

5. doplňuje vymezení následujících nových ploch přestavby: 

Z1/P1 (k. ú. Červený Potok), Z1/P2 (k. ú. Dolní Lipka), Z1/P3 (k. ú. Dolní Lipka), Z1/P4 (k. 

ú. Dolní Lipka) - využití bývalých drážních domků na objekty pro rekreaci. 

Z1/P5 (k. ú. Prostřední Lipka) - přestavba hospodářského objektu na objekt rodinné rekreace. 

Z1/P6 (k. ú. Červený Potok) – výstavba malé vodní elektrárny. 

Z1/P7 (k.ú. Dolní Lipka) – součást přeložky silnice I/43. 

Z1/P8 (k. ú. Králíky ) -  lokalita Amálka, změna využití objektu k bydlení na občanské 

vybavení – komerční zařízení malá a střední.  
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Z1/P9 (k. ú. Králíky) – změna stávajícího funkčního využití „výroba a skladování – drobná a 

řemeslná výroba“ na „občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“  

Z1/P10 (k. ú. Horní Lipka) – změna stávajícího funkční využití „výroba a skladování – 

zemědělská výroba“ na navrhované funkční využití „smíšené obytné plochy – venkovské“.  

Z1/P11 (k. ú Králíky) - změna stávajícího funkčního využití „výroba a skladování – drobná a 

řemeslná výroba“ na „smíšené obytné plochy – komerční“ pro možnost realizace sociálních 

bytů v lokalitě u nádraží v Králíkách. 

Z1/P12 (k. ú. Horní Lipka) - změna stávajícího funkčního využití „sídelní zeleň – soukromá a 

vyhrazená“ na funkční využití „občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední“.  

Z1/P13 (k. ú Králíky) – lokalita Hůrka - změna stávajícího funkčního využití „občanské 

vybavení – veřejná infrastruktura“ na „sídelní zeleň – přírodního charakteru“.  

6. ruší konkrétní vymezení zastavitelných ploch Os-2 a D-36 v jižní části  k.ú. Králíky, 

zastavitelnost předmětného území zůstane zachována. Předmětné území bude zahrnuto 

do vymezované zastavitelné plochy pro bydlení městského typu v rodinných domech – Bmr- 

3b. Podmínkou pro změnu využití tohoto území je zpracování územní studie.  

7. a 8. mění znění textů v Kap. 4.2 – z hlediska SEA formální změna, 

9. vymezuje plocha Poldru Červený Potok II – v grafické části označená jako Z1/K1. 

10. nově vymezuje plochy změn v krajině: 

Z1/NSzk-1a, Z1/NSzk-1b (k. ú Prostřední Lipka) – lokalita U vojenského muzea – změna 

stávajícího funkčního využití „krajinná zeleň – zemědělská – orná půda“ a „krajinná zeleň 

zemědělská – trvalé travní porosty“ na funkční využití „plocha smíšená nezastavěného území 

– zemědělská a kulturně historická“. Jedná o plochu pro pořádání akce „Cihelna“, jejíž 

předmětem jsou bojové ukázky s tématem II.světové války, prezentace historické vojenské 

techniky i současných ozbrojených a záchranných složek.  

Z1/Nzt-1a, Z1/Nzt-1b (k. ú. Červený Potok) – změna stávajícího funkčního využití „krajinná 

zeleň  zemědělská – orná půda“ na „krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty“ 

pro ochranné zatravnění navrhované v KPÚ.  

W1- upraveno Z1 (k. ú. Horní Lipka) – změna stávajícího funkčního využití „krajinná zeleň  

zemědělská – orná půda na funkční využití  „vodní toky a plochy“ pro realizaci vodní nádrže. 

Z1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, Z1/Nzt-2d (k. ú. Horní Lipka) – změna stávajícího 

funkčního využití „krajinná zeleň  zemědělská – orná půda na funkční využití „krajinná zeleň 

zemědělská – trvalé travní porosty“.  

Z1/Nzt-3 (k. ú. Červený Potok) – změna stávajícího funkčního využití „krajinná zeleň  

zemědělská – orná půda na funkční využití „krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní 

porosty“ pro retenční prostor suchého poldru. 
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Z1/Nzt-4 (k. ú. Králíky) – lokalita U Amálky - změna stávajícího funkčního využití 

na „krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty“ s možností umístění zařízení pro účely 

rekreace a cestovního ruchu – jednomístného sedačkového vleku s celoročním provozem, 

jehož konstrukční výška je omezena na 4 metry.  

11. Doplňuje do přípustného využití plochy „ Krajinná zeleň – zemědělská – TTP“ realizaci 

garáže na pozemku 2228 v k.ú. Horní Lipka. 

12. a 13. V plochách „Výroba a skladování – lehký průmysl“ připouští služební byt (byt 

provozovatele zařízení) v čp.656 na stp. 757/1 v k.ú. Králíky.  

14., 15., 16. doplňuje v plochách s rozdílným způsobem využití „Smíšené obytné plochy – 

venkovské (Sv)“, „Plochy smíšená nezastavěného území – zemědělské a kulturně historické 

(NSzk)“, „Plochy specifické – příměstské zimní rekreační plochy (X1)“ a stanovuje 

podmínky využití těchto ploch.  

17. až 19. upravuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

20: doplňuje následující veřejně prospěšné stavby a opatření:  

Z1/VD1- přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Dolní Boříkovice – Červená Voda  

Z1/VT1- nadzemní vedení 2x110 kV Králíky – Horní Heřmanice   

Z1/VK1 – snižování ohrožení v území povodněmi – Poldr Červený Potok II 

21. doplňuje následující nové plochy územních rezerv: 

Z1/R1(Ri) (k. ú. Dolní Boříkovice) – územní rezerva pro rozvoj rodinné rekreace. 

Z1/R2(Bv) (k. ú. Heřmanice u Králík) – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení. 

Z1/R3(Bv) (k. ú. Dolní Boříkovice) – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení. 

Z1/R4a(Bv), Z1/R4b (Bv) (k. ú. Horní Lipka) – územní rezerva pro rozvoj venkovského 

bydlení. 

Z1/R5(Bv) (k. ú. Červený Potok)  – územní rezerva pro rozvoj venkovského bydlení. 

Z1/R6(Bv), Z1/R7(Bv) (k. ú. Prostřední Lipka) – územní rezerva pro rozvoj venkovského 

bydlení. 

Z1/R8(Ds) (k. ú. Králíky)  – územní rezerva pro přeložku silnice I/43 Dolní Lipka – Králíky – 

Červená Voda, resp. s novým vymezením trasy přeložky této silnice se  spíše bude jednat 

o územní rezervu přeložky silnice II/312 

Možnost obnovy zástavby v prostoru zbořenišť: 

Z1/R9(Bv) (k.ú. Prostřední Lipka) – obnova zástavby na stp. 134 a souvisejícím pozemku p.č. 

1018/1. 

Z1/R10(Bv) (k.ú. Prostřední Lipka) – obnova zástavby na stp. 94 a souvisejících pozemcích 

p.č. 892část a 183část, tak aby zastavěné území v předmětném prostoru bylo kompaktní.   
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Z1/R11(Ri) (k.ú. Dolní Boříkovice) – obnova zástavby na stp. 241 a souvisejících pozemcích 

p.č. 2033/1. 

- Z1/R12(Ri)- k.ú. Dolní Boříkovice – obnova zástavby na stp. 240 a souvisejících pozemcích 

p.č. 2033/2 a 2033/3 část.   

22. a 23. Byly provedeny úpravy územního plánu především pro zajištění souladu ÚPD 

se stávajícím stavem v území a povedenými KPÚ (mj. v souvislosti s z podnětu vlastníka 

pozemku byl upraven rozsah zastavitelné plochy Ri-11 v k.ú. Horní Lipce dle aktuálních 

hranic, vzniklých na základě provedených pozemkových úprav v území). 

 

Krajský úřad Pardubického kraje ve svém stanovisku podle § 10i, odst. (3) zákona 

č. 100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 22. října 2012 (č.j. KrÚ58440/2012OŽPZ/PI) 

shledal, že návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je nutno posoudit z hlediska vlivů 

na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Pardubického kraje) 

ve svém stanovisku č.j. 58445/2012/OŽPZ/Le ze dne 12.10.2012 dle ustanovení § 45i odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučil 

významný vliv koncepce na evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice a ptačí oblast 

Kralický Sněžník. Dále návrh zadání změny územního plánu vymezuje plochy pro budoucí 

umístění záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je tedy nutno posoudit z hlediska vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, součástí vyhodnocení musí být 

i vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000. 

Sledované záměry územního plánu přinesou nebo mohou přinést následující změny 

v oblasti životního prostředí: 

 zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu, 

 změnu dopravní zátěže území, 

 změnu emisní a hlukové zátěže území, 

 zvýšení produkce odpadů a zvýšení rizika kontaminace životního prostředí,  

 změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch, 

 změnu vegetace, vliv na faunu,  

 změnu vzhledu krajiny, 

 ovlivnění systému NATURA 2000, přírodních parků, ÚSES a VKP. 

4.1 Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky předpokládá zábor zemědělských půd. Při zpracování 

územního plánu musí být ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 334/1992 Sb. zajištěna 
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ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle ust. § 4. vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 

Sb., jsou zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni vyhodnotit předpokládané 

důsledky navrhovaného řešení rozvoje sídla na zemědělský půdní fond. Vyhodnocení 

požadavků na zábor ZPF dle vyhlášky 13/1994 Sb. je součástí Odůvodnění návrhu územního 

plánu. Přehled nových požadavků na zábor ZPF, které přináší návrh Změny č. 1 ÚP Králíky 

nad rámec zastavitelných ploch platného ÚP, je uveden v Tab. 4.1. 

Z přehledové tabulky je zřejmé, že nejvyšší nároky na zábor ZPF má vymezení 

zastavitelné plochy určené pro přeložku silnice I/48. Dále následují z hlediska funkčního 

využití plochy pro výrobu a skladování - zemědělská výroba (Z1/Vz-1 a 2) o celkovém rozsahu 

cca 2,5 ha. Ostatní zastavitelné plochy návrhu změny ÚP jsou malého rozsahu, přiměřené 

svému účelu.  

Tab. 4.1. Změna zemědělského půdního fondu [ha] 

Plocha  Třída ochrany Zábor ZPF [ha] 

Z1/Bv-1 V 0,23 

Z1/Bv-2 I 0,18 

Ri-11 IV 0,13 

Z1/DS- 1a, b, c, d  cca 13 

Z1/Bm-1 V 0,2 

III 0,01 

Bmr-8/rozšíření Z1 I 0,12 

Z1/Ds-2 III 0,14 

Z1/Ti-2 III 0,24 

Z1/Vz-1 V 0,76 

Z1/Vz-2 III 1,77 

Celkem 16,78 

4.1.1 BPEJ a třídy ochrany ZPF 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou pro zemědělské půdy je bonitovaná půdně 

ekologická jednotka (dále BPEJ), kterou je pětimístný číselný kód vyjadřující hlavní půdní 

a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení. Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, je 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb.). 

První číslice BPEJ označuje klimatický region. Klimatické regiony jsou označeny 

kódy 0 – 9 a byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu 

v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu a zahrnují území 
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s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. 

Správní území města Králíky leží na rozhraní v klimatických regionů 8 a 9. Klimatický region 

8 je mírně chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou 5
o
 – 6

o
C, klimatický region 9 je 

chladný, vlhký (nejchladnější z regionů v ČR), s průměrnou roční teplotou nepřesahující 5
o
 C. 

V klimatickém regionu 8, resp. 9 je pravděpodobný úhrn srážek 700 – 800 mm/rok, resp. více 

než 800 mm/rok, pravděpodobnost suchých vegetačních období 0 – 5%., resp. 0 %.  

Podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky 

dle charakteristiky dané kódem BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF: 

Do I. a II. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen 

podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 

s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít 

pro případnou výstavbu. 

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou produkční 

schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné 

i pro výstavbu. Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou produkční 

schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze 

předpokládat efektivnější nezemědělské využití.  

U tříd I a II je odejmutí ze ZPF problematické a podmíněné, u tříd III a IV je možné 

využití pro výstavbu, a pozemky zařazené do třídy V jsou k zástavbě doporučené. 

Návrhové plochy změny ÚP jsou vymezeny tak, že požadované zábory ZPF zahrnují 

půdy různé bonity – viz Tab. 4.1. Většinou se jedná se o plochy s těžší dostupností 

pro zemědělské obhospodařování, které jsou zařazeny dle bonitního zatřídění převážně do II., 

IV. a V. třídy ochrany ZPF, a využívají se převážně jako louky nebo pastviny. 

Nejvýznamnější z nich je předpokládaný zábor pro přeložku silnice I/43, která je situována 

převážně na půdy v III. a IV. tř. ochrany ZPF.  

Dvě z návrhových ploch jsou vymezeny na bonitních půdách v I. tř. ochrany. Jedná se 

o malou plochu hospodářského zázemí k stávajícímu obytnému objektu v Dolních 

Boříkovicích Z1/Bv-2. Dále je na půdách nejvyšší kvality vymezena lokalita Bmr-8/rozšíření 

Z1. Jedná se o plochu v zastavěném území obce, která není v současné době již intenzivně 

zemědělsky využívána. Představuje úzký pás trvalých travních porostů v sousedství lesa, 

severní část lokality je v současné době již zastavěna drobnými stavbami.  

Znázornění jsou obsahem grafické části návrhu Změny č. 1 Územního plánu Králíky – 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu se zákresem všech zastavitelných ploch 

a identifikací druhů pozemků, které se na těchto plochách v současné době nacházejí.  
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4.1.2 Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

Vyhodnocení je součástí Odůvodnění změny územního plánu. Ve sledovaném území 

nebyly vloženy investice do půdy, v území předpokládaných záborů ZPF se nenacházejí 

areály, objekty nebo stavby zemědělské prvovýroby. Zemědělské výrobní areály ani cestní síť 

nebudou záměry ÚP narušeny, návrh změny ÚP naopak doplňuje síť místních a účelových 

komunikací v souladu s provedenými pozemkovými úpravami. 

Ve třech k.ú. byly provedeny komplexní pozemkové úpravy, které již jsou ukončené, 

v k. ú. Dolní Boříkovice je zatím ukončena jednoduchá pozemková úprava - viz Tab. 4.2. 

Zahájeny a zatím neukončeny jsou KPÚ Dolní Boříkovice (zahájena 21.12.2011), Dolní 

Lipka (zahájena 21.12.2011) a KPÚ Prostřední Lipka (zahájena 27.12.2011), plánovány jsou 

KPÚ Dolní Hedeč a Heřmanice u Králík (zdroj portál eAGRI). 

Tab. 4.2: Přehled ukončených PÚ na území města Králíky (zdroj portál eAGRI) 

K.ú. Důvod PÚ Název Zahájení Ukončení Zápis 

do katastru 

Králíky Realizace 

protipovodňových 

opatření 

Řešení přídělů 

nebo 

nedokončeného 

scelování. 

Zpřístupnění 

pozemků. 

Celková obnova 

katastrálního 

operátu 

KPÚ Králíky I 05.02.1996 01.03.2004 10.06.2004 

Králíky 
Celková obnova 

grafického 

operátu. 

Řešení přídělů 

nebo 

nedokončeného 

scelování 

Zpřístupnění 

pozemků. 

KPÚ Králíky 

II 

31.05.2004 30.11.2009 23.12.2009 

Červený 

Potok 

Řešení přídělů 

nebo 

nedokončeného 

scelování. 

Celková obnova 

katastrálního 

operátu. 

KPÚ Červený 

Potok 

19.09.2006 28.12.2011 02.02.2012 
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Realizace 

protierozních 

opatření 

Zpřístupnění 

pozemků. 

 

 

Horní Lipka Řešení přídělů 

nebo 

nedokončeného 

scelování 

Realizace staveb 

Zpřístupnění 

pozemků 

 

KPÚ Horní 

Lipka 

01.05.2006 29.07.2011 21.09.2011 

Dolní 

Boříkovice  

- JPÚ Dolní 

Boříkovice 

DB/02/J 

07.05.2002  25.05.2004 

 

Skladebné části územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou 

se zastavitelnými plochami v konfliktu s výjimkou plochy D-48/upravena Z1, která v souladu 

s pozemkovými úpravami prochází lokálním biocentrem navrženým v regionálním 

biokoridoru RBK 830, plochy koridoru přeložky silnice I/43 Z1/Ds-1b, která kříží regionální 

biokoridor RBK 830 a v něm vložené lokální biocentrum LBC 10 a koridoru el. vedení 2 x 

110 kV, které rovněž kříží regionální biokoridor RBK 830.  

4.1.3 Zábor PUPFL 

Ochrana lesů a zásady nakládání s pozemky určenými k plnění funkce lesa jsou dány 

zákonem 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vymezuje 

jednu rozvojovou plochu, kterou zasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Jedná 

se o plochu v lokalitě U Amálky Z1/Nzt- 4, kterou bude dotčen pozemek p.č. 3765 v k.ú. 

Králíky o rozsahu 0,11 ha. 

Část zastavitelných ploch návrhu ÚP zasahuje do pásma 50 m od hranice lesa.  

4.2 Změna dopravní zátěže území 

Nejzatíženější silnicí v řešeném území je I/43, která vede z obce Červená Voda 

přes město Králíky k hranicím ČR. V rámci Celostátní sčítání dopravy, které provádí 

v pětiletých intervalech ŘSD ČR, jsou v řešeném území sledovány tři úseky této komunikace: 
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5-1797 – Dolní Lipka – hranice ČR, 

5-0742 – Králíky – Dolní Lipka, 

5-0740 – Červená voda – Králíky, 

Druhou sledovanou silnicí je II/312 z města Králíky přes Červený potok, která dále 

směřuje na Hanušovice. Zde jsou sčítány dva úseky: 

5-1501 – Králíky, centrum, 

5-1500 – Králíky – Červený Potok. 

Přehledná situace dopravní zátěže v roce 2010 je předmětem Obr. 4.1, skladba vozidel 

v jednotlivých úsecích je obsahem Tab. 4.3 (Celostátní sčítání dopravy, ŘSD ČR).  

Obr. 4.1. Dopravní zátěž v roce 2010 (ŘSD ČR) 

 

Legenda: 

 

Tab. 4.3: Intenzity dopravy ve SÚ města Králíky roce 2010 (ŘSD ČR) 

Č. silnice Úsek Těžká Osobní Motocykly Celkem 

I/43 5-1797 151 1005 12 1198 

I/43 5-0742 558 3842 70 4470 

I/43 5-0740 325 2278 47 2650 

II/312 5-1501 394 3188 98 3680 

II/312 5-1500 213 1069 19 1301 
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Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky bude mít pozitivní vliv na dopravní zátěž zastavěných 

částí města především ve vlastním městě Králíky a v místní části Dolní Lipka, neboť přeložka 

silnice I/43, pro kterou návrh změny ÚP vymezuje plochy Z1/Ds-1a, Z1/Ds-1b, Z1/Ds-1c a 

Z1/Ds-1d, z nich vymístí tranzitní dopravu a tím dojde ke snížení intenzit a zlepšení životního 

prostředí obyvatel obce (kvalita ovzduší, hluk, vibrace). Vzhledem ke zvýšení významu toho 

mezinárodního tahu se dá naopak na I/43 očekávat mírné navýšení dopravní zátěže v řešeném 

území jako celku. Pozitivně z hlediska potenciálu vymístění dopravy z centra města lze 

rovněž hodnotit plochu územní rezervy Z1/R8(Ds). 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky rovněž zvyšuje obslužnost a propustnost území 

vymezením sítě místních a účelových komunikací v souladu s provedenými komplexními 

pozemkovými úpravami. 

4.3 Změna imisí a hlukové zátěže území 

4.3.1 Ovzduší 

Rozbor emisní a imisní situace v území je obsahem kapitoly 3.2.2. Kvalita ovzduší 

v řešeném území je dobrá a dá se předpokládat, že nejvyšší podíl na znečištění ovzduší 

ve městě mají emise a resuspendované částice z automobilové dopravy, případně v místních 

částech malé spalovací zdroje, tj. domácí kotelny. Z tohoto hlediska bude pro město přínosem 

plánovaná přeložka silnice I/43 v plochách Z1/Ds-1a, Z1/Ds-1b, Z1/Ds-1c a Z1/Ds-1d 

a silnice II/312 v ploše územní rezervy Z1/R8(Ds).  

Rozvojové plochy návrhu změny územního plánu nezakládají předpoklad navýšení 

emisí nebo zvýšení imisních koncentrací škodlivých látek v ovzduší. Rozvojové plochy 

pro výroba a skladování – zemědělská výroba: Z1/Vz-1 (k. ú. Červený Potok), Z1/Vz-2 (k. ú. 

Dolní Lipka) pro rozšíření stávajících zemědělských areálů, jejichž realizací a následně 

provozem mohou být do ovzduší emitovány látky znečišťující ovzduší nebo pachového 

charakteru, jsou vymezeny v dostatečném odstupu od obytných ploch a návrh změny ÚP 

navíc stanovuje jejich podmíněné využití: 

Z1/Vz-1 – v dalším stupni dokumentace bude doloženo, že negativní vliv z výroby 

nezasáhne žádný ze stávajících objektů hygienické ochrany, ani plochu územní rezervy 

pro bydlení označenou Z1/R5(Bv). 

Z1/Vz-2 - dalším stupni dokumentace bude doloženo, že negativní vliv z výroby 

nezasáhne žádný ze stávajících objektů hygienické ochrany v sousedství. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vymezuje plochu technické infrastruktury Z1/Ti-2 

pro rozšíření stávající městské čistírny odpadních vod a ploch pro kompostování. Přestože 

plocha je vhodně umístěna mimo obytnou zástavbu, rovněž u této plochy by mělo být 

v navazujících řízeních doloženo, že negativní vliv provozu nezasáhne žádný ze stávajících 

objektů hygienické ochrany v sousedství, a to především, bude-li plochy využita 

ke kompostování. 
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4.3.2 Hluk 

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 

2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních 

hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví jako součet základní 

hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 4.6 (korekce se nesčítají). 

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije 

korekce –5 dB. 

Tab. 4.4: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostor lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné 

ostatní venkovní prostory 
0 +5 +10 +20 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, 

dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících 

vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků 

a opravy vozů 

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 

a dráhách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se 

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 

z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy 

na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
 

s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 
2)

 a 
3)

. Tato korekce 

zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě 

a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového 

nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít 

ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo 

v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce 

se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu 

v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu 

nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci 

dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů 

v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 
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Starou hlukovou zátěží hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném 

venkovním prostoru staveb, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou 

na pozemních komunikacích a dráhách.  

Na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.je tedy možné odvodit následující limity 

pro vnější hluk: 

 pro okolí hlavních silničních komunikací, tj. v okolí silnic I/43 a I/11 s korekcí 

na starou zátěž: 

LAeq = 70 dB pro denní dobu a 60 dB pro noční dobu, 

 pro hluk z provozu dráhy s korekcí na starou zátěž: 

LAeq = 70 dB pro denní dobu a 65 dB pro noční dobu, 

 

Základní hygienické limity hluku jsou pro nově navrhované chráněné venkovní 

prostory staveb stanoveny nejvyšší přípustnou hodnotou ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A: 

 LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB pro denní a noční dobu a hluk ze stacionárních zdrojů, 

 LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 50 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na hlavních 

pozemních komunikacích, 

 LAeq,16h = 55 dB, LAeq,8h = 45 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na ostatních 

pozemních komunikacích, 

 LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 55 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na drahách 

v ochranném pásmu drah, 

LAeq,16h = 55 dB, LAeq,8h = 50 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na drahách 

 

Obdobně jako v případě vlivu na ovzduší bude mít záměr vybudování přeložky silnice 

I/43 pozitivní vliv na snížení hlukové zátěže města Králíky a místní části Dolní Lipka, stejně 

tak jako budoucí využití plochy územní rezervy Z1/R8(Ds). Je však nutné upozornit, že trasa 

přeložky I/43 se v několika místech přibližuje ke stávající zástavbě Horních a Dolních 

Boříkovic a Dolní Lipky, vůči které bude nutné v rámci projektové přípravy řešit účinná 

protihluková opatření. 

Nepříznivé ovlivnění hlukem z provozu dráhy lze očekávat v plochách přestavby 

bývalých drážních domků na objekty pro rekreaci v plochách Z1/P1 (k. ú. Červený Potok), 

Z1/P2 (k. ú. Dolní Lipka), Z1/P3 (k. ú. Dolní Lipka) a Z1/P4 (k. ú. Dolní Lipka). V nich 

návrh změny ÚP stanovuje jejich podmíněné využití - změna využití území je pouze 

podmíněně přípustná, záměr je realizovatelný pouze při splnění podmínky, kterou je zajištění 

hygienických limitů příslušných pro funkci rekreace (protihluková opatření). 
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Obdobným způsobem by mělo být podmíněno využití plochy přestavby Z1/P11 (k. ú 

Králíky) k bydlení. V ploše je navržena změna stávajícího funkčního využití „výroba 

a skladování – drobná a řemeslná výroba“ na „smíšené obytné plochy – komerční“ 

pro možnost realizace sociálních bytů v lokalitě u nádraží v Králíkách. Návrh změny ÚP 

podmiňuje využití plochy následovně: 

„Základní podmínky změny využití plochy:     

- území je přípustné umisťovat pouze takové stavby a zařízení, které nemají negativní dopad na 

sousední pozemky 

-            V případě umístění výroby s negativním dopadem na okolní prostředí (hluk, 

prach, zápach, apod) bude k územnímu řízení stavby doloženo, že tento vliv nepřekročí 

hranice pozemku investora stavby. V opačném případě budou realizována opatření 

k potřebnému snížení negativního vlivu a v rámci kolaudačního řízení bude doložena 

účinnost provedených opatření.“ 

 

Podmínka by měla být doplněna o případ umístění objektů k bydlení až po doložení, 

že nejsou překročeny hlukové limity z provozu dráhy. 

V souvislosti s hlukem je nutno zmínit rovněž plochy pro pořádání akce „Cihelna“ – 

Z1/NSzk-1a, 1b v kterých se však jedná o krátkodobé akce a legalizaci stávajícího využití, 

nepřinášející změnu proti stávajícímu stavu. 

 

4.4 Vliv na vody 

4.4.1 Odpadní vody 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky nemění systém likvidace odpadních vod města, ani jeho 

místních částí. Při provozu nových objektů na zastavitelných plochách vymezených ÚP budou 

vznikat splaškové vody, které budou likvidovány napojením na veřejnou kanalizaci, případně 

vlastními ČOV. V plochách přestaveb bude zpravidla využita stávající veřejná infrastruktura. 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vymezuje plochu technické infrastruktury Z1/Ti-2 

pro rozšíření stávající městské čistírny odpadních vod a ploch pro kompostování. 

4.4.2 Pitné vody 

Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1 ÚP Králíky nezakládají předpoklad 

negativního vlivu na zdroje pitných vod. Několik zastavitelných ploch nebo ploch přestaveb 

je vymezeno v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně – Z1/Ti-4b, Z1/P9, Z1/P11, 

okrajově Z1/P13. Ochranná pásma vodního zdroje II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje 

v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. V ochranném pásmu je zakázáno provádět 

činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního 
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zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně 

ochranného pásma. V těchto plochách je nutno respektovat podmínky ochrany vodního 

zdroje, stanovené vodoprávním úřadem.  

Změna č. 1 ÚP Králíky vymezuje koridor Z1/Ti-1 pro vedení stavby technické 

infrastruktury – zásobovacího řadu veřejného vodovodu, který bude propojovat veřejný 

vodovod Červeného Potoka s veřejným vodovodem Dolní Hedeč. Záměr je zapracován 

s cílem zlepšit možností zásobování vodou integrované obce Červený Potok. Dále vymezuje  

koridor Z1/Ti-4a,4b pro vedení stavby technické infrastruktury – zásobovacího řadu 

veřejného vodovodu, který bude propojovat veřejný vodovod vlastních Králík přes plochu 

vojenského muzea s veřejným vodovodem Prostřední Lipka. Záměr je zapracován s cílem 

zlepšit možností zásobování vodou vojenského muzea a následně také integrované obce 

Prostřední Lipka, kde jsou využívány soukromé vodní zdroje.    

4.4.3 Vliv na podzemní a povrchové vody, změna odtokových poměrů 

ze zastavěných ploch, CHOPAV 

Návrh změny územního plánu nevymezuje rozvojové plochy pro záměry, které by 

byly v rozporu s ochranou chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních i povrchových 

vod Žamberk – Králíky. Při vyřešení likvidace odpadních vod ze zastavitelných ploch 

pro bydlení, rekreaci, výrobu a skladování – zemědělská výroba a občanské vybavení (viz 

Kap. 4.4.1) není vliv těchto ploch na kvalitu podzemních a povrchových vod předpokládán. 

Z nové plochy přeložky silnice I/43 bude docházet k produkci odpadních vod odvodem 

srážkových vod ze zpevněných ploch nové komunikace. Konkrétní způsob řešení odvodu 

srážkových vod ze silnice, jejich případné předčištění a likvidace budou řešeny v projektové 

dokumentaci stavby.  

V souvislosti s vymezením zastavitelných ploch na současném ZPF dojde ke změně 

odtokových poměrů a ke snížení retenční kapacity území tím, že se zmenší plochy území 

vhodné pro zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu. Naopak v ploše Z1/P13 (k. ú 

Králíky) v lokalitě Hůrka je změna stávajícího funkčního využití „občanské vybavení – 

veřejná infrastruktura“ na „sídelní zeleň – přírodního charakteru“ příznivá k zachování 

retenční kapacity území. Cíleně pozitivní je vymezení ploch Z1/Nzt-1a, Z1/Nzt-1b (k. ú. 

Červený Potok), v kterých je navržena změna stávajícího funkčního využití „krajinná zeleň  

zemědělská – orná půda“ na „krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní porosty“ pro ochranné 

zatravnění navrhované v KPÚ, plochy W1- upraveno Z1 (k. ú. Horní Lipka) pro změnu 

stávajícího funkčního využití „krajinná zeleň zemědělská – orná půda na funkční využití  

„vodní toky a plochy“ pro realizaci vodní nádrže a ploch Z1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, 

Z1/Nzt-2d (k. ú. Horní Lipka) pro změnu stávajícího funkčního využití „krajinná zeleň  

zemědělská – orná půda“ na funkční využití „krajinná zeleň zemědělská – trvalé travní 

porosty“, které budou mít kladný vliv na snížení eroze půdy a vsakování srážkových vod. 

V souladu s požadavky ZÚR Pardubického kraje vymezuje návrh změny územního 

plánu plochu Z1/Nzt-3 (k. ú. Červený Potok), v které navrhuje změnu stávajícího funkčního 
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využití „krajinná zeleň zemědělská – orná půda“ na funkční využití „krajinná zeleň 

zemědělská – trvalé travní porosty“ pro retenční prostor suchého poldru. 

Plocha přestavby Z1/P6 je vymezena zčásti v aktivní zóně záplavového území. 

Dle § 67 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění se v aktivní zóně záplavových 

území „nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se 

upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před 

povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové 

poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále 

nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury,…“ Protože vodní elektrárnu nelze 

považovat za stavbu nezbytnou, měla by být plocha omezena na rozsah mimo aktivní zónu 

řeky Moravy.  

4.5 Zvýšení produkce odpadů  

Město Králíky má vydanou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (aktuálně pro rok 2014), která platí pro trvale žijící obyvatele i majitele individuálních 

rekreačních objektů. Fyzické osoby jsou povinny odpad odděleně shromažďovat, třídit 

a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, a to vyhláškou č. 2/2001 

o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem, která je pravidelně 

aktualizována. 

Podnikatel, kterému při jeho činnosti vzniká odpad (je původcem odpadu), je povinen 

odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. V souvislosti 

s podnikatelskými záměry v zastavitelných plochách návrhu změny ÚP pro výrobu 

a skladování, v plochách občanského vybavení pro komerční zařízení malá a střední, případně 

v jiných plochách, které budou využity k podnikatelským aktivitám, budou původci 

vznikajících odpadů firmy, které budou tato zařízení provozovat. Tyto firmy budou mít 

povinnost nakládat s odpady podle platné legislativy, tj. podle zákona č.185/2001 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a vyhláškou 

č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

4.6 Změna vegetace, vliv na faunu 

Lokalizace správního území města Králíky v přírodně hodnotném prostředí, které je 

situováno z velké části v ptačí oblasti Králický Sněžník, částečně v přírodním parku Suchý 

vrch – Buková hora a s EVL Tichá Orlice v rámci svých katastrálních území indikuje 

potenciální vliv záměrů v oblasti na flóru a faunu jako jeden z významných vlivů. Návrh 

Změny č. 1 ÚP Králíky však vymezuje především plochy přestavby a menší množství 

zastavitelných ploch, které jsou lokalizovány převážně v zemědělsky využívaných plochách 
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přiléhajících k zastavěnému území. Ty jsou z hlediska ohrožení vzácné flóry a fauny méně 

konfliktní a nezakládají předpoklad ovlivnění nebo ohrožení populací zvláště chráněných 

nebo regionálně vzácných druhů živočichů ani jejich reprodukčních prostor.  

Část ploch je však situována v přírodně cenných lokalitách PO Králický Sněžník 

a přírodního parku Suchý vrch – Buková hora a část ploch je vymezena pro investiční záměry 

většího rozsahu s potenciálně významným vlivem na flóru a faunu. Jedná se o plochu silnice 

I/43 a koridor výstavby elektrického vedení 2 x 110 kV Horní Heřmanice – Králíky, který 

zasahuje do území z jižní části. Hodnocení těchto ploch, jejichž vymezení požaduje v územně 

plánovací dokumentaci města Králíky ZÚR Pardubického kraje, jsou věnovány kap. 4.6.2. 

a 4.6.3.  

4.6.1 PO Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice– vliv na chřástala polního 

a mihuli potoční 

Hodnocení vlivu návrhu ÚP na životní podmínky druhů, které jsou předmětem 

ochrany EVL Tichá Orlice a PO Králický Sněžník, a zásady jejich ochrany při realizaci 

záměrů ÚP vyhodnotil RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. v samostatné studii Změna č. 1 Územního 

plánu Králíky, hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb., červenec 2014 (část 

B Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území - Vyhodnocení vlivů změny územního 

plánu na území Natura 2000). Závěry této studie jsou přeneseny do Kap. 5 tohoto dokumentu. 

Převážně se jedná o potenciální vliv zastavitelných ploch změny ÚP na chřástala 

polního, přičemž zcela nevhodné návrhové plochy z hlediska jeho výskytu byly v průběhu 

zpracování Změny č. 1 ÚP Králíky z návrhu zcela vyloučeny. Mírně nepříznivě je hodnocen 

koridor technické infrastruktury Z1/Ti-1 pro propojení vodovodů Červený Potok Potok – 

Dolní Hedeč, přeložka silnice I/43 v části 1a a 1b a s ní související plocha Z1/P7, účelové 

komunikace Z1/Ds-11 a 12. Popis těchto vlivů je dále předmětem Kap. 5.1. 

Střet biotopu mihule potoční se zastavitelnými plochami je očekáván v místě křížení 

koridoru přeložky komunikace I/43 s tokem Tiché Orlice  

4.6.2 Vliv silnice I/43 na flóru a faunu 

Trasa přeložky silnice I/43 v plochách Z1/Ds-1a až 1d je vedena v řešeném území 

v k .ú. Dolní Boříkovice a k .ú. Dolní Lipka souběžně se silnící III/04314, která prochází 

Horními a Dolními Boříkovicemi. Kapacitní silnice bude vedena východně od zástavby 

Dolních a Horních Boříkovic a v severní části území západně od zástavby Dolní Lipky 

v nezastavěném území převážně v prostoru luk a pastvin. Výstavba nové silnice vzhledem 

k rozsahu záměru znamená vždy nejen významný zásah do biotopů v území realizace, ale 

snižuje celistvost krajiny, vytváří fragmentaci území a tvorbu migračních bariér. V řešeném 

území je významnost tohoto vlivu snížena tím, že trasa přeložky je vedena souběžně 
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se zástavbou a mimo migračně významně území – viz Obr. 4.2, z kterého je zřejmé, že bariéra 

silnice neohrozí hlavní trasy migrace zvěře. 

Obr. 4.2: Migračně významná území a dálkové migrační koridory (zdroj mapový server 

AOPK, http://mapy.nature.cz/) 

 

Nejvýznamnější vliv záměru přeložky silnice I/43 na biotu je předznamenán její 

lokalizací do PO Králický Sněžník a nezbytností křížení trasy s tokem Tiché Orlice. V místě 

křížení se prokazatelně vyskytuje mihule potoční, tzn. předmět ochrany EVL Tichá Orlice, 

a míra vlivu bude záležet na technických detailech řešení v konkrétní projektové dokumentaci 

stavby. Vhodným technických řešením přemostění a dodržením bezpečnostních zásad stavby 

bude možné negativní vlivy stavby na EVL a její předmět ochrany prakticky zcela eliminovat 

(Merta, L., 2014). 

Severní část úseku komunikace mezi dolním okrajem Dolních Boříkovic a hraničním 

přechodem je navržen v hranicích PO Králický Sněžník a je zde prokázán pravidelný výskyt 

chřástalů. Návrh trasy komunikace však přímo do prostoru luk s výskytem chřástalů 

nevstupuje, a proto nedojde k záboru stanoviště ani k jeho fragmentaci. V souvislosti 

s výstavbou a následných provozem nové komunikace lze očekávat nárůst rušení v blízkosti 

lokality chřástalů. Totéž platí pro plochu přestavby Z1/P7. 
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U této stavby bude nutné již při předprojektové přípravě postupovat ve spolupráci 

s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny. V rámci navazujících řízení a procesu EIA 

podle zákona 100/2001 Sb., v aktuálním znění. budou muset být zpracována biologická 

hodnocení a hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000, na jejichž základě bude možné 

stanovit podrobnější podmínky realizace stavby.  

4.6.3 Vliv elektrického vedení 2 x 110 kV na flóru a faunu 

Návrh výstavby nadzemního vedení VVN 2x110 kV Heřmanice – Králíky je v souladu 

s návrhem Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Výhledová trasa vedení 2x110 kV 

v k. ú. Králíky vedena v zemědělsky využívaných plochách mimo ptačí oblast Králický 

Sněžník a její vliv na flóru a faunu nebude významný s výjimkou potenciálního rizika úrazy 

avifauny nárazem na vodič, které lze zmírnit technickými opatřeními v projektové 

dokumentaci stavby, ale nikdy zcela vyloučit.  

4.7 Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti. Krajina je zákonem chráněná před činností snižující její přírodní 

a estetickou hodnotu.
 
Předmětem ochrany krajinného rázu jsou všechny přírodní, kulturní, 

historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny. 

Řešené území, které spadá do krajinné oblasti Králická brázda, je jednou z krajinářsky 

nejcennějších oblastí Pardubického kraje. Krajinný ráz je zde velmi dobře zachován. 

Bukáček, R.; Rusňák, J.; Bukáčková P. popisují oblast Králické brázdy následovně (Studie 

potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území 

Pardubického kraje, 2007): 

„Oblast tvoří rovinaté údolí Králické brázdy, které se zvedá na západ strmějším 

svahem na kuestu Bukovohorské hornatiny a na východ svahem masivu Písařovské 

vrchoviny. Východní a západní horizont je jednoduchý, tvořený lesnatými hřebeny, severní je 

vrstevnatý, tvořený mozaikou luk, pastvin, polí a lesů (masiv Králického Sněžníku). Jižní 

taktéž vrstevnatý horizont je tvořený mozaikou luk, pastvin, polí a lesů (v dálkových 

pohledech uzavřen k východu se stáčející kuestou).  

Měřítko krajiny je převážně střední až velké utvářené především většími plochami luk, 

polí a lesů. Vrcholové partie jsou lesnaté. Mírnější svahy pokrývají polointenzivní, místy 

květnaté louky, zatímco v samotné kotlině převládají intenzivní agrokultury s větším 

zastoupením orné půdy. Většina luk a polí je scelena do větších celků, které mění měřítko 

krajiny. 

Vyjma města Králíky jsou sídla vesnického, údolnicového typu s kompaktní zástavbou 

a často s lokální dominantou kostelní věže. U většiny sídel došlo k narušení siluety 
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přítomností komínů a nové výstavby převyšující typickou hladinu zástavby (Králíky). Naproti 

tomu dochovanou siluetu sídla mají Heřmanice.  

Vodní toky doprovází přirozená vegetace, díky čemuž jsou alespoň částečně dělené 

větší scelené louky a pole. Ze svahů velmi často stékají menší vodní toky kolmo na osu 

hlavního toku. Tyto drobné vodoteče doprovází přirozená vegetace, což vede k výraznější 

fragmentaci polí a luk. Lesní porosty tvoří především hospodářské smrkové porosty. Díky 

hospodaření se jíž výrazněji projevuje geometrizace. Komunikace vedou převážně 

v údolnicích. Komunikace vedou v historické stopě a jsou většinou doprovázeny listnatými 

dřevinami, které místy vytvářejí výrazná stromořadí (silnice k obci Heřmanice). Převládají 

sídla venkovského typu s vysokým podílem zeleně, s převážně jednopodlažní zástavbou, 

uspořádaná podél komunikací sledujících osu kotliny převážně v dvouřadé a částečně 

rozvolněné formaci. 

Architektonická podoba objektů vychází z tradičního venkovského stavení. Patrné jsou 

stavby sudetské oblasti s německými architektonickými prvky. Venkovská sídla až 

na výjimky často trpí výraznými přestavbami a necitlivými novostavbami. Králíky jsou silně 

narušeny výstavbou převyšující typickou hladinu zástavby (komíny a vodojemy).“ 

Dominantou města Králíky je poutní areál na Hoře Matky Boží, který pochází 

ze začátku 18. století – v roce 1700 byla dokončena stavba kostela a v roce 1710 byl 

dokončen klášter. Až ke klášteru vede alejí lemovaná Svatá cesta, která začíná již na Malém 

náměstí v Králíkách. Unikátní zajímavostí kláštera jsou Svaté schody. Ty jsou napodobeninou 

schodiště v hradu Antonia v Jeruzalémě, později převezené do Říma. Po nich kráčel Ježíš 

Kristus k soudnímu stolci Piláta. Nahoru chodí poutníci po schodech po kolenou, zatímco 

boční schodiště slouží k normálnímu sestupu dolů. Z Mariánského kopce je krásný výhled 

na Králíky, Suchý vrch a Králický Sněžník. Poutní areál i alej s kapličkami jsou součástí 

městské památkové zóny a tvoří charakteristiku města a jeho okolí. 

Ostatní místní kostely jsou situovány v údolnicích, proto se kostelní věže uplatňují jen 

lokálně. Doplňujícími lokálními dominantami jsou na návrších umístěné betonové bunkry 

v severní části této oblasti. 

Králicko je územím, v kterém je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně 

krajinného rázu a ve vztahu k záměrům územního plánování chránit (ve smyslu § 12 zákona 

č. 114/1992) současné estetické hodnoty a dominanty před potlačením nebo narušením 

novými prvky, pečovat o charakteristické složky krajinného rázu tak, aby nedošlo k jejich 

nevratnému poškození nebo zániku. Výše uvedená studie stanovuje návrh ochrany řešeného 

prostoru následovně: 

„Neumisťovat stavby, které by mohly zasáhnout dominantu kostela a kláštera servitů 

na Mariánském kopci u Králík (Hedeč)…. Neumisťovat vertikální technicistní stavby 

do hřebenových partií (ochrana horizontu). Dále již nezatěžovat stavbami technicistního rázu 

prostor přírodního parku Králický Sněžník. Zajistit ochranu památkové zóny Králíky.“ 
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Návrh změny ÚP Králíky vnáší do území pouze omezené množství nových 

zastavitelných ploch, a to především díky tomu, že předložený návrh změny ÚP představuje 

přepracovanou verzi, přičemž značná část návrhových ploch byla z původního návrhu 

vyloučena z důvodu nepříznivého vlivu na chřástala polního jako předmětu ochrany PO 

Králický Sněžník. Jednalo se o plochy mimo stávající zástavbu zpravidla současně 

s potenciálně rušivým vlivem na krajinný ráz.  

Z hlediska vlivu zastavitelných ploch na krajinný ráz je tak nutno upozornit záměry 

nadmístního charakteru, kterými jsou přeložka silnice I/43 v koridoru Z1/Ds-1a až 1d 

a vedení 2x110 kV v koridoru Z1/Ti-3. Významné ovlivnění krajinného rázu trasou 

elektrického vedení 2 x 110 kV Horní Heřmanice - Králíky není předpokládáno. Trasa není 

vedena v pohledově určujících směrech a její realizace nebude proti stávajícímu stavu 

znamenat významnou změnu krajinného rázu. Rovněž její trasa přeložka silnice I/43 není 

ve správním území města Králíky vedena v pohledově určujících směrech a její vlivy bude 

možno eliminovat opatřeními v konkrétní projektové dokumentaci záměru. 

Z ploch přestavby je možno označit několik ploch s potenciálním vlivem na krajinný 

ráz nebo vizuální vzhled sídla: 

 Z1/P9 (k. ú. Králíky), v které je plánováno funkční využití „občanské vybavení – 

komerční zařízení malá a střední“, je plochou situovanou v rámci městské památkové 

zóny. Výstavba v této ploše by měla respektovat tuto skutečnost. 

 Z1/P10 (k. ú. Horní Lipka), v které je plánována změna stávajícího funkční využití 

„výroba a skladování – zemědělská výroba“ na navrhované funkční využití „smíšené 

obytné plochy – venkovské“. Plocha je však proti stávajícímu využití rozšířena výše 

do svahu nad hranici stávající zástavby v místní části Horní Lipka. Horní Lipka je 

místní částí, v které byla již nevhodně potlačena dominanta kostela, čímž utrpěl 

celkový harmonický vizuální dojem řešeného prostoru. Nové změny v území by měly 

vést naopak k obnovení harmonie krajiny. 

 Jako pozitivní změnu lze hodnotit plochu Z1/P13 (k. ú Králíky) v lokalitě Hůrka, 

v které bude zachována a chráněna sídelní zeleň – přírodního charakteru. 

 V ploše Ri-11, v které byl v souvislosti s z podnětu vlastníka pozemku upraven rozsah 

zastavitelné plochy dle aktuálních hranic, vzniklých na základě provedených 

pozemkových úprav v území, by měla případná výstavba rekreačních objektů 

respektovat přírodní charakter této plochy a rozptýlenou zástavbu. 

Záměrem, který vytváří potenciál pro určitý zásah do krajinného rázu řešeného území 

je vymezení plochy Z1/Nzt-4, v které navrhované funkční využití umožňuje umístění zařízení 

pro účely rekreace a cestovního ruchu, tj. jednomístného sedačkového vleku s celoročním 

provozem, jehož konstrukční výška je omezena na 4 metry. Takto definované funkční využití 

je již kompromisním řešením, navrženým v průběhu zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP 

Králíky jako výsledek jednání mezi zadavatelem, projektantem a hodnotitelem koncepce. 
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Maximální povolená konstrukční výška 4 m eliminuje pravděpodobnost negativních 

vizuálních vlivů záměru, k ovlivnění dominanty města Králíky z dálkových pohledů by tak 

nemělo dojít. Přesto umístění liniového a silně technicitního prvku v přímém kontaktu s alejí 

lemující Svatou cestu na Horu Matky Boží s sebou přináší určité riziko narušení památkově 

chráněného prostoru po stránce vizuální, kulturně historické i duchovní. Stupeň tohoto zásahu 

je na úrovni územního plánu obtížné posoudit. Umístění vlastního přibližovacího zařízení 

s plně automatickým provozem, nízkou hlučností a bez doprovodných objektů nemusí být 

vnímáno negativně, naopak případné doprovodné vlivy sjezdového lyžování, jako je hluk při 

provozu vleku, případně umístění a provoz doprovodných zařízení (např. prodej občerstvení, 

hudba, apod.) mohou negativně narušit „genius loci“ řešeného prostoru.   

Pozitivně z hlediska vlivu na krajinný ráz lze hodnotit plochu W1- upraveno Z1 (k. ú. 

Horní Lipka) pro realizaci vodní nádrže a plochy Z1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, Z1/Nzt-

2d (k. ú. Horní Lipka), v kterých bude chráněna krajinná zeleň a břehové porosty vodního 

toku. 

Z hlediska územních rezerv je třeba upozornit na následující plochy  

 Z1/R10(Bv) (k.ú. Prostřední Lipka) – „obnova zástavby na stp. 94 a souvisejících 

pozemcích p.č. 892část a 183část, tak aby zastavěné území v předmětném prostoru 

bylo kompaktní“ – jedná se o plochu přestavby zcela mimo stávající zástavbu 

v přírodním prostředí, v kterém není důvod vytvářet kompaktní zastavěné území. 

 Plochy Z1/R11(Ri) a Z1/R12(Ri) v k.ú. Dolní Boříkovice jsou lokalizovány v území 

s rozptýlenou zástavbou, jehož charakter by mělo být respektován, tzn. plochy by 

měly být využity vždy pouze k výstavbě jednoho objektu, nikoliv k vymezení 

rozsáhlejšího zastavitelného území. 
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S 

OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI 

5.1 Soustava NATURA 2000 

Hodnocení vlivu Změny č. 1 ÚP Králíky na soustavu Natura 2000 provedl 

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. v samostatné studii (Změna č. 1 územního plánu Králíky, 

Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb.) se závěrem, že hodnocená 

koncepce – Změna č. 1 Územního plánu Králíky nemá významný negativní vliv na příznivý 

stav předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000, ani na jejich celistvost.   

Jako potenciálně ovlivněné lokality soustavy NATURA 2000 byly identifikovány PO 

Králický Sněžník, kde tvoří předmět ochrany chřástal polní, a EVL Tichá Orlice, kde tvoří 

předmět ochrany mihule potoční.  

Z hlediska vlivu na chřástala polního byla většina návrhových ploch z konečné verze 

návrhu ÚP vyhodnocena v kategorii nulového vlivu, a to zejména proto, že plochy svým 

přírodním charakterem a umístěním neodpovídají biotopovým nárokům chřástalů. Několik 

ploch bylo vyhodnoceno v kategorii mírně negativního vlivu (- 1). Mimo koridor přeložky 

silnice I/43 v plochách Z1/Ds-1a až 1d a Z1/P7, jehož vlivy na chřástala polního byly již 

zmíněny v Kap. 4.6.2 se jedná o následující lokality: 

 Koridor technické infrastruktury Z1/Ti-1 pro propojení vodovodů Červený Potok 

Potok – Dolní Hedeč, jehož trasa vede přes potenciální stanoviště chřástalů. Vliv 

stavby je předpokládán pouze ve fázi realizace. Budou-li stavební práce vyloučeny 

v době hnízdění chřástalů (počátek května – půlka srpna) nebude mít realizace záměru 

negativní vliv. V opačném případě lze očekávat mírně negativní vliv. 

 Účelová komunikace Z1/Ds-11 (zarostlá mez v louce, výskyt chřástala v blízké louce) 

a účelová komunikace Z1/Ds-12 (louky, lesy, toky, stávající cesty, potenciální biotop 

chřástalů, obě v k.ú. Červený Potok, procházejí buď potenciálními biotopy chřástalů, 

anebo byl výskyt ptáků v blízkém okolí prokázán. Výstavba a provoz těchto 

komunikací povede k nárůstu rušení chřástalů v dotčeném území. Vliv těchto ploch 

byl zařazen do kategorie mírně negativního vlivu. 

Z hlediska vlivu na předmět ochrany EVL Tichá Orlice, dokument (Merta. L., 2014) 

upozorňuje na křížení koridoru přeložky komunikace I/43 s tokem Tiché Orlice. V této ploše 

nelze ve fázi územní plánování vlivy kvantifikovat. Jak již bylo zmíněno v Kap. 4.6.2, mihule 

potoční se v místě křížení prokazatelně vyskytuje a míra vlivu bude záležet na technických 

detailech řešení v konkrétní projektové dokumentaci stavby. Vhodným technických řešením 

přemostění a dodržením bezpečnostních zásad stavby bude možné negativní vlivy stavby 
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na EVL a její předmět ochrany prakticky zcela eliminovat. Naopak nevhodný technický zásah 

bez předchozích ochranných opatření by znamenal značně nepříznivý zásah do populace 

mihule potoční. 

Celkově je vliv předkládané koncepce z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 

hodnocen následovně (Merta, L., 2014): 

PO Králický Sněžník, předmět ochrany chřástal polní - mírně nepříznivý vliv: 

Návrhové plochy s vyhodnoceným významně negativním vlivem byly v rámci tvorby 

ÚP a procesu jeho posuzování z návrhu vyloučeny. Většina ostatních návrhových ploch 

se nachází na lokalitách, kde nebyl výskyt chřástalů průzkumem zjištěn a zároveň pro ně ani 

nepředstavují potenciálně vhodný biotop. Některé návrhové plochy (zejména liniové stavby) 

však mohou mírně negativně (-1) ovlivnit populaci chřástalů (zejména nárůst rušení). 

Z tohoto důvodu byl vliv celé koncepce na daný předmět ochrany vyhodnocen jako mírně 

negativní (- 1). 

EVL Tichá Orlice, předmět ochrany mihule potoční – nelze vyhodnotit: 

Záměr na přeložku komunikace I/43, který je též součástí změny ÚP, prostorově 

koliduje s korytem Tiché Orlice na úseku, osídleném mihulemi. Kvůli absenci technických 

detailů stavby (způsob přemostění toku) však nelze míru vlivu jakkoliv kvantifikovat. 

Z tohoto důvodu je vliv zařazen do kategorie „vliv nelze vyhodnotit“. Je doporučeno 

v budoucnu danou stavbu vyhodnotit ve fázi záměru. Vhodným technických řešením 

přemostění a dodržením bezpečnostních zásad stavby lze negativní vlivy stavby na EVL a její 

předmět ochrany prakticky zcela eliminovat. 

Dokument navrhuje opatření zmírňující negativní vlivy výše uvedených záměrů. 

5.2 Přírodní parky 

Posláním přírodních parků je zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky 

daného území a jeho ochrana před činností snižující jeho přírodní a estetickou hodnotu, 

při současném vytváření podmínek pro únosné využití daného území zejména pro turistiku, 

rekreaci i únosnou urbanizaci v rozsahu nezbytném pro stabilizaci a rozvoj života v obcích 

(§12 zák.114/1992 Sb).  

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vymezuje v přírodním parku Suchý vrch – Buková hora 

pouze drobnou plochu Z1/Bc-2 pro hospodářské zázemí stávajícího obytného objektu 

v sousedství.  

V přírodním parku Králický Sněžník je změnou ÚP lokalizováno větší množství ploch. 

Jedná se především o doplnění cestní sítě zapracovaných do návrhu změny ÚP na základě 

pozemkových úprav - plochy Z1/Ds-3,4,5,6, 14, 15,16, 17, plochy přestaveb Z1/P5, Z1/P10, 

Z1/P12, plochy změn v krajině Z1/Nzt-2a až 2d, W1-upraveno Z1 a úprava hranic (rozšíření) 

plochy Ri-11. Dále jsou v přírodním parku vymezeny plochy územních rezerv Z1/R2(Bv), 
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Z1/R4a(Bv), Z1/R4b(Bv), Z1/R6(Bv), Z1/R7(Bv), Z1/R9(Bv) a Z1/R10(Bv). Pro tyto plochy 

jejich lokalizace v přírodním parku předurčuje zvýšenou péči ve fázi realizace záměrů 

z hlediska vhodného začlenění do krajiny a respektování přírodních a kulturních 

charakteristik daného území. Na základě rozboru vlivu návrhu změny ÚP na krajinný ráz (viz 

Kap. 4.7) je z tohoto hlediska nutno poukázat na plochy Ri-11 a Z1/P10. Plocha územní 

rezervy Z1/R10(Bv) se v rámci přírodního parku nejeví jako vhodná k vymezení. 

 

5.3 ÚSES  

S územním systémem ekologické stability jsou v konfliktu dvě vymezené plochy 

pro dopravu a koridor technické infrastruktury: 

 D-48/upravena Z1, která v souladu s pozemkovými úpravami prochází lokálním 

biocentrem navrženým v regionálním biokoridoru RBK 830, 

 plocha koridoru přeložky silnice I/43 Z1/Ds-1b, která kříží regionální biokoridor RBK 

830 a v něm vložené lokální biocentrum LBC 10, 

 koridor Z1/Ti-3 pro el. vedení 2x 110 kV Králíky – horní Heřmanice. 

Třetím potenciálně konfliktním místem je vymezení poldru jako veřejně prospěšného 

opatření Z1/K1 částečně v LBC 33. Návrh územního plánu však pro vybudování retenčního 

prostoru suchého poldru vymezuje jako změny v krajině pouze část plochy poldru, a to 

Z1/Nzt-3 (k. ú. Červený Potok), která leží mimo LBC. Celý poldr Červený Potok II 

dle vyjádření Povodí Moravy bude tvořit pouze území, které bude ponecháno k inundaci 

povodňových průtoků řeky Moravy. Nejedná se tedy o poldr v pravém slova smyslu, nedojde 

k terénním úpravám a nejedná se tedy o střet s ÚSES. 

5.4 VKP 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky vymezuje jednu rozvojovou plochu, která zasahuje 

do lesa jako významného krajinného prvku. Jedná se o plochu Z1/Nzt-4, kterou bude dotčen 

pozemek p.č. 3765 v k.ú. Králíky o rozsahu 0,11 ha. Nový krajinný prvek bude naopak 

vytvořen v ploše W1-upraveno Z1. 
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, 

SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A 

PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VČETNĚ 

VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ  

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů liniových staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000). Přestože 

metodika je vypracována pro konkrétní typ záměrů, je vhodná rovněž pro posouzení vlivu 

návrhových ploch územního plánu, neboť umožňuje propojení všech kritérií do jedné, snadno 

hodnotitelné a objektivně porovnatelné veličiny. V souladu s touto metodikou jsou jednotlivé 

záměry ohodnoceny koeficientem významnosti, který v sobě zahrnuje velikost vlivu, jeho 

časový rozsah, reverzibilitu vlivu a další parametry a nabývá následujících hodnot: 

 významný nepříznivý vliv:  - 8 až - 11 

 nepříznivý vliv:   - 4 až - 7 

 nevýznamný až nulový vliv:     0 až - 3 

 příznivý vliv:        1 

Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí 

vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další 

kritéria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 - 1 

a vyjadřuje účinnost ochrany od 0% (=0) do 100% (=1). 

Koeficient významnosti =  - (velikost x časový rozsah) + reverzibilita + citlivost 

území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty 

pro velikost vlivu  0 platí: 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti x ( 1 - možnost 

ochrany) 

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 

Kritéria, podle kterých se hodnotí koeficient významnosti, nabývají následujících 

hodnot: 

Velikost vlivu: 

 významný nepříznivý vliv -2 

 nepříznivý vliv  -1 

 nevýznamný až nulový vliv  0 

 příznivý vliv    1 
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Časový rozsah: 

 trvalý    -3 

 dlouhodobý   -2 

 krátkodobý   -1 

 

Reverzibilita: 

 nevratný   -3 

 kompenzovatelný  -2 

 vratný    -1 

 

Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů): 

 ano    -1 

 ne     0 

 

Mezinárodní vlivy: 

 ano    -1 

 ne     0 

 

Veřejnost: 

 ano    -1 

 ne     0 

 

Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Možnost ochrany: 

 úplná     1 

 částečná    0,1 - 0,9 

 nemožná    0 

Míra vlivu rozvojových plocha změny ÚP na jednotlivé složky životního prostředí je 

doplněna o popis nejvýznamnějších střetů. Hodnocení velikosti vlivu bylo provedeno pomocí 

Katalogu kritérií pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí, který je součástí 

výše zmíněné metodiky. Hodnocení záměru je zatíženo s určitou mírou neurčitosti, neboť 

se jedná pouze o vymezení plochy, pro kterou není až na výjimky známa konkrétní podoba 

jednotlivých záměrů. Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné 

kumulativní a synergické vlivy. Kumulativní a synergické vlivy nebyly zjištěny.  
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V případě, že byl identifikován střet záměru s některým z limitů, neznamená 

to automaticky, že dojde k negativnímu ovlivnění. Je zde identifikováno riziko, které bude 

v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí 

v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Z výčtu změn stávajícího ÚP Králíky, které koncepce přináší, jsou dále hodnoceny 

nově vymezené zastavitelné plochy (viz Kap. 4, bod 2), doplnění ploch přestavby (viz Kap. 4, 

bod 5), vymezení plochy poldru Červený Potok II (viz Kap. 4, bod 9), vymezení ploch změn 

v krajině (viz Kap. 4, bod 10). Plochy územních rezerv nejsou hodnoceny (viz Kap. 4, bod 

21). Na jejich případné vlivy bylo přiměřeně upozorněno v Kap. 4 a 5.  

Plocha Z1/Vz-1, určená pro dostavbu Farmy Pařízek – Červený Potok, není dále 

hodnocena. Záměr již prošel procesem zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle § 6 

a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, na charakter záměru 

a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad 

k závěru, že záměr „Dostavba Farmy Pařízek – Červený Potok“ nebude posuzován podle 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a stanovuje podmínky pro realizaci záměru 

ve fázi předprojektové přípravy, výstavby i provozu (KrÚ Pardubického kraje, 19.12.2012, 

č. j. KrÚ 79973/2012/OŽPZ/JI). 

Podle § 10b, odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí mohou být 

při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být využity údaje z jiného posuzování, 

pokud odpovídají údajům podle tohoto zákona. V rámci hodnocení významnosti 

identifikovaných vlivů na životní prostředí byly použity údaje z Vyhodnocení vlivů Zásad 

územního rozvoje Pardubického kraje na udržitelný rozvoj území.. 

V Tabulce 6.1 je hodnocena velikost potenciálního vlivu vymezení jednotlivých 

lokalit změny ÚP na životní prostředí. Míra vlivu každého záměru na složky životního 

prostředí je vyjádřena v maticové tabulce, nejvýznamnější střety jsou popsány a ohodnoceny 

v následujících kapitolách. Základem pro stanovení závažnosti vlivu jsou expertní odhady, 

které identifikují počet a rozsah střetů rozvojových záměrů s územními a environmentálními 

limity využití území. Pro záměry, u nichž je identifikován nepříznivý vliv, je dále zjištěn 

koeficient významnosti. 
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Tab. 6.1: Hodnocení velikosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP 
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Z1/Bv-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Bv-2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Bmr-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Bmr-8/ 

rozšíření 

Z1 

0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Vz-2 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ti-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Z1/Ti-2 -1 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

Z1/Ti-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 

Z1/Ti-4a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ti-4b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ds-1a 

až 1d 

+1 +1 +1 0 -2 0 0 -1 0 -2 0 -1 

Z1/Ds-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 

D-48/ 

upravena 

Z1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ds-3 až 

10, 13 

0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ds-11, 

12 

0 0 +1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Z1/Ds-14 

až 17 

0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P6 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 

Z1/P7 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

Z1/P8 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P9 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P12 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
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Z1/K1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/NSzk-

1a, 1b 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Nzt-1a, 

1b 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

Z1/Nzt-2a 

až 2d 

0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +1 

Z1/Nzt-3 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W1-

upraveno 

Z1 

0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 0 +1 

Z1/Nzt-4 0 -1 +1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 
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6.1 Vliv na ovzduší a klima 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, přičemž využití většiny z nich může mít 

určitý vliv na kvalitu ovzduší. Pokud je imisní příspěvek zdroje menší jak 20 % referenční 

hodnoty a není překročen imisní limit ve vztahu k průměrným ročním koncentracím, případně 

imisní příspěvek zdroje představuje méně jak 20 % zákonného limitu, považujeme vliv zdroje 

za nevýznamný až nulový. Takový vliv se dá očekávat u části zastavitelných ploch návrhu 

změny ÚP. Plochy výroby Z1/Vz jsou podmíněně přípustné - v dalším stupni dokumentace 

bude doloženo, že negativní vliv z výroby nezasáhne žádný ze stávajících objektů hygienické 

ochrany v sousedství.  

Jak již bylo řečeno, toutéž podmínkou by bylo vhodné omezit využití plochy technické 

infrastruktury Z1/Ti-2 pro rozšíření stávající městské čistírny odpadních vod a ploch 

pro kompostování. Pouze pro upozornění na potenciální možné vlivy a z předběžné opatrnosti 

je plocha hodnocena velikostí vlivu -1. Koeficient významnosti je uveden v Tab. 6.2. 

Potenciální vliv je dočasný s možností zmírnění v rámci realizace organizačními 

a technologickými opatřeními 

Tab. 6.2. Výpočet koeficientu významnosti plochy Z1/Ti-2 pro vliv na ovzduší 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah – dlouhodobý 

n dočasný 

-2 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný vliv 

 

Plánovaná přeložka silnice I/43 v plochách Z1/Ds-1a až 1d je z hlediska svého vlivu 

na kvalitu ovzduší ve městě Králíky a místní části Dolní Lipka hodnocena kladným vlivem, 

neboť vymístí ze zastavěných částí města tranzitní dopravu. Může však naopak zvýšit imisní 

zátěž v Dolních a Horních Boříkovicích, v místech, kde se bude přibližovat zastavěnému 

území. Je předpoklad, že kladné vlivy budou převažovat. 

6.2 Fyzikální vlivy – hluk 

Obdobně jako v případě vlivu na ovzduší bude mít záměr vybudování přeložky silnice 

I/43 v plochách Z1/Ds-1a až 1d pozitivní vliv na snížení hlukové zátěže města Králíky 

a místní části Dolní Lipka. Je však opět nutné upozornit, že trasa přeložky I/43 se v několika 

místech přibližuje ke stávající zástavbě Horních a Dolních Boříkovic a v jiných místech Dolní 

Lipky, vůči které bude nutné v rámci projektové přípravy řešit účinná protihluková opatření. 

V lokalitě Z1/Nzt-4 je nutno počítat s určitou mírou zvýšení hlukové zátěže způsobené 

provozem lanovky a souvisejících úprav svahů pro lyžování, případně zvýšením dopravy 
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vyvolané záměrem. Plocha jsou z tohoto hlediska hodnoceny velikostí vlivu -1 (viz Tab.6.1), 

neboť vlivy záměru, pro které je vymezeny, nezpůsobí pravděpodobně překračování limitních 

hodnot. Možností ochrany jsou opatření technického charakteru k minimalizaci akustických 

vlivů. 

Tab. 6.3. Výpočet koeficientu významnosti pro akustickou zátěž – plocha Z1/Nzt-4  

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - krátkodobý -1 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ano  -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný až nulový vliv 

Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování – zemědělská výroba (Vz) mohou mít 

vliv na zvýšení akustické zátěže, protože jsou však vymezeny s podmínkou nulového vlivu 

za hranicí funkční plochy, není vliv na zvýšení akustické zátěže okolních objektů 

předpokládán a jejich vliv je hodnocen jako nevýznamný až nulový (0).  

Jiné lokality návrhu změny ÚP nezakládají předpoklad zvýšení akustické zátěže 

stávajících objektů. Naopak však změna využití plochy přestavby Z1/P11 (k. ú Králíky) 

za účelem bydlení by měla být podmíněna splněním příslušných hygienických limitů, 

obdobně jako návrh Změny č. 1 ÚP Králíky podmiňuje plochy přestavby bývalých drážních 

domků na objekty pro rekreaci v plochách Z1/P1 až Z1/P4 (k. ú. Dolní Lipka).  

6.3 Vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy 

Vlivy záměru na obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 vliv na veřejné zdraví 

 sociálně-ekonomický vliv 

6.3.1 Vliv na veřejné zdraví 

Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti se záměrem určení rozvojových ploch je 

v přímé souvislosti s posouzením imisní a hlukové zátěže lokality. 

Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech 

dostupných údajů a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti 

představovaného určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu 

mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně 

charakterizace existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících. 

V procesu hodnocení rizika je nutno identifikovat dvě základní veličiny: 

 Nebezpečnost (Hazard) - vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka 

či na životní prostředí.  
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 Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž za definovaných 

podmínek (za definované expozice) může dojít k poškození zdraví . 

Ve fázi hodnocení vlivu záměrů územního plánu nelze identifikovat imisní zátěž ani 

akustickou expozici, kterým bude obyvatelstvo potenciálně vystaveno. Podklady hodnocené 

v této fázi územně plánovací dokumentace pouze vymezují limitní rozsah ploch a konkrétní 

akustické a rozptylové studie budou provedena až při posuzování konkrétních záměrů 

výstavby.  

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky nevymezuje plochy, u kterých by bylo možno 

předpokládat negativní dopad na veřejné zdraví. Naopak v návaznosti na závěry předchozích 

kapitol lze hodnotit pozitivně plochy pro přeložku silnice I/43, tzn. Z1/Ds-1a až 1d, neboť 

záměr přeložky silnice I. třídy bude mít příznivý vliv na zdravotní stav obyvatelstva podél 

stávající I/43 snížením hladin hluku a imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší 

v obytné zástavbě. Odvedení automobilové dopravy mimo zástavbu bude mít také velmi 

významný vliv na snížení nehodovosti, a to jak zvýšením bezpečnosti jedoucích vozidel, tak 

zejména vyloučení kolizí s chodci a cyklisty. Rovněž zvýšení prostupnosti krajiny pro chodce 

a cyklisty plochami Z1/DS-3 až 17 má potenciál pozitivního vlivu na lidské zdraví. 

Z hlediska záchytu povodňových stavů je pozitivně hodnocena rovněž plocha poldru 

Červený Potok II Z1/K1 i její část pro změny v krajině Z1/Nzt-3.  

Plochu Z1/Nzt-4je možno hodnotit z hlediska vlivů volnočasových aktivit zaměřených 

na sport pozitivně – vliv na zdraví zejména u dětí a mládeže, prevence poruch pohybového 

aparátu, prevence onemocnění dýchacích cest, posilování imunitního systému otužováním 

a pohybem venku, apod. Naopak je nutno upozornit na rušení klidu poutního místa a kláštera, 

které by mělo být v rámci technických a organizačních opatření minimalizováno. 

6.3.2 Sociálně-ekonomický vliv 

Kladným vlivem jsou hodnoceny plochy, které mají potenciálně pozitivní vliv 

na sociálně-ekonomickou situaci obyvatel města. Tedy plochy výroby a skladování Vz, 

plochy pro komerční zařízení malá a střední – Z1/P8, Z1/P9, Z1/P12. Plochy změn v krajině 

Z1/NSzk-1a, 1b stávající stav nemění.  

6.4 Vliv na půdu 

Zábor ZPF (viz Tab. 5.1) je hodnocen podle následující škály významnosti: 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze větší než 10 ha, 

 z celkového záboru ZPF převažují pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany 

nebo pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany představují zábor větší než 1 

ha.  
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Nepříznivý vliv (-1): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze od 0,3 do 10 ha,  

 z celkového záboru ZPF převažují pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany 

nebo pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany představují zábor do 1 ha.  

Nevýznamný až nulový vliv (0): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze pod 0,3 ha, 

 záměr nepředstavuje zábor ZPF. 

Příznivý vliv (+1): 

 záměr potenciálně vytváří předpoklad pro rozšíření rozlohy ZPF. 

 

Jednotlivé plochy návrhu změny ÚP Králíky, pokud jsou vymezeny na ZPF, jsou 

hodnoceny velikostí vlivu -1 (plochy od 0,3 do 10 ha na zastavitelných BPEJ nebo plochy 

do 1 ha na ZPF v I. třídě ochrany), případně -2 (plochy nad10 ha na zastavitelných BPEJ) 

nebo plochy nad 1 ha na ZPF v I. nebo II. třídě ochrany) – viz Tab. 6.1.  

Výpočet koeficientu významnosti pro jednotlivé plochy uvádí Tab. 6.4 až 6.5. Plochy 

malého rozsahu, ale vymezené na bonitních půdách, jsou hodnoceny velikostí vlivu -1 

a citlivostí -1 (Z1/Bv-1, Z1/bmr-8/rozšíření Z1), rovněž citlivost ploch Z1/Ds a Z1/Vz-2 je 

hodnocena vlivem -1, neboť jsou vymezeny zcela nebo částečně v území chráněném podle 

zvláštních předpisů - ptačí oblast Králický Sněžník, přírodní park Suchý vrch – Buková hora. 

U zastavitelných ploch se jedná o trvalý, nevratný vliv.  

Možnost ochrany je zvolena částečná v hodnotě 0,5 a rozumí se jí následující kroky: 

 v konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení 

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity,  

 důsledná péče o sejmutou ornici a její následné využití. 

Tab. 6.4: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na půdu – jednotlivé plochy (-1)  

Plochy Z1/Bv-2, Z1/Bmr-8/rozšíření Z1, Z1/Vz-2, Z1/X1-1b 

Velikost vlivu – Tab.6.1. -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

 

 

 

 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

Plocha Z1/Ds- 1a až 1d je hodnocena velikostí vlivu -2. Pro realizaci liniové stavby je 

zábor ZPF jeden z nejvýznamnějších vlivů. Realizace záměru bude ve všech variantách 

vyžadovat trvalé odnětí půdy ze ZPF o rozloze cca 13,5 ha (kvalifikovaný odhad), proto jej 

lze v souladu s metodikou z hlediska vlivu na ZPF hodnotit jako nepříznivý. Možností 

ochrany je pouze důsledná péče o sejmutou ornici a její následné využití, v Tab. 6.5 oceněná 

koeficientem 0,4. 
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Tab. 6.5.:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na půdu – Z1/Ds-1a až 1d 

Velikost vlivu -2 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,4 

Koeficient významnosti -6,6 Nepříznivý vliv 

6.5 Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa 

Zábor PUPFL je předpokládán v lokalitě Z1/Nzt-4 o rozsahu 0,11 ha. V souladu 

s metodikou je tato plocha hodnocena velikostí vlivu -1. Možností ochrany, která je volena 

v hodnotě 0,5, je technické řešení v konkrétní projektové dokumentaci s ohledem a volba typu 

zařízení s ohledem na minimalizaci vlivů na lesní porosty. 

Tab. 6.6: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na PUPFL – plocha Z1/Nzt-4 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

 

6.6 Vliv na vodu  

Vliv ploch návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky na podzemní, povrchovou vodu a odtokové 

poměry v území je podrobně řešen v Kap. 4.4. Kladně je hodnocena  plocha Z1/Ti-2 určená 

pro rozšíření ČOV, neboť je předpokládán její pozitivní vliv na stav likvidace městských 

odpadních vod.  

Kladným vlivem jsou ohodnoceny rovněž všechny plochy s pozitivním vlivem 

na zadržení vody v krajině a zlepšení odtokových poměrů, tj. plocha poldru Z1/K1 včetně 

Z1/Nzt-3, plochy ochranného zatravnění Z1/Nzt-1a a 1b, plocha W1 pro realizaci vodní 

nádrže, plochy krajinné zeleně Z1/Nzt-2a až 2d.  

Z hlediska vlivu na povrchový odtok je negativně hodnocena plocha Z1/P6 , která je 

návrhem změny ÚP lokalizována v aktivní zóně zaplavovaném území, a to velikostí vlivu -1, 

neboť se jedná o okrajový střet, který lze bezpečně řešit v projektové dokumentaci stavby.  
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Tab. 6.7:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na povrchový odtok – plocha Z1/P6 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

6.7 Vliv na horninové prostředí  

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky nebude mít vliv na horninové prostředí. Zastavitelné 

plochy jsou vymezeny mimo chráněná ložisková území a nejsou v konfliktu s plochami 

sesuvů. 

6.8 Vliv na biologickou rozmanitost 

Z hlediska biologických vlivů mají plochy, stanovené ÚP, ve svém důsledku 

nevýznamný až nulový vliv (0), neboť jejich využití 

 nepředstavuje možnost šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin do okolí, 

 nepředstavuje možnost výskytu (zavlečení) obtížných živočichů do okolí,  

 nepředstavuje riziko přenosu nákaz.  

Pozitivní vliv na biologickou rozmanitost flóry a fauny v řešeném území bude mít 

vytvoření nové vodní plochy W1-upraveno Z1.   

6.9 Vliv faunu a flóru 

Vliv návrhových ploch Změny č. 1 ÚP Králíky na biotu je podrobně řešen v Kap. 4.6. 

a závěry hodnocení vlivu koncepce na chřástala polního a mihuli potoční jako předměty 

ochrany ptačí oblasti Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice (Merta, L., 2014) byly přejaty 

do Kap. 5.1. 

Metodika vyhodnocování vlivů liniových staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 

2000) stanoví pro vliv na likvidaci/poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů následovně: 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 stavba znamená výrazné ohrožení populací kriticky ohrožených druhů rostlin 

a živočichů (ohrožení nad 10 % populace /plochy/ výskytu) nebo populací silně 

ohrožených druhů rostlin a živočichů (nad 20 % populace /plochy/ výskytu) 

v přírodovědecky cenných lokalitách s doloženým trvalým výskytem těchto populací, 
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 důsledky výstavby znamenají podstatnou změnu trofických a hydrických poměrů 

lokalit s výskytem zvláště chráněného genofondu, 

 realizace záměru znamená znemožnění reprodukce zvláště chráněného druhu 

na lokalitě (v objektech), případně vytváří nepropustnou bariéru pro šíření populací 

rostlin a živočichů. 

Nepříznivý vliv (-1): 

 stavba znamená okrajové ohrožení populací kriticky ohrožených druhů rostlin 

a živočichů (ohrožení do 10 % populace /plochy/ výskytu) nebo populací silně 

ohrožených druhů rostlin a živočichů (do 20 % populace /plochy/ výskytu) 

v přírodovědecky cenných lokalitách s doloženým trvalým výskytem těchto populací, 

 stavba ohrožuje přírodovědecky cenné lokality s doloženým výskytem 

reprezentativních a unikátních populací ohrožených nebo územně vzácných druhů 

rostlin a živočichů - ohrožení do 20 % populace (plochy výskytu), 

 stavba nezasahuje lokality reprodukce zvláště chráněného genofondu, 

 důsledky stavby znamenají pouze nepodstatné změny trofických a hydrických poměrů 

na lokalitě výskytu zvláště chráněného nebo územně vzácného genofondu. 

Nevýznamný až nulový vliv (0): 

 lokalizace záměru nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště chráněného 

genofondu, 

 záměr znamená pouze omezení výskytu zvláště chráněných živočichů (snížení plochy 

loviště, dotčení tahových cest a míst soustředění během migrací, snížení potravní 

nabídky atp.), 

 záměr nezasahuje floristicky a faunisticky hodnotná stanoviště, 

 realizace záměru kompenzuje ztrátu prostorů pro hnízdění (reprodukci zvláště 

chráněných živočichů) vytvořením náhradních ploch a prostorů. 

V souladu s touto škálou a v návaznosti na závěry Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i 

zákona č. 114/92 Sb. (Merta, L., 2014) jsou plochy pro přeložku silnice I/48 hodnoceny 

velikostí vlivu -1. Oproti hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 se zde jedná souhrnné 

hodnocení koridoru pro tento záměr, zahrnující plochy Z1/Ds-1 a Z1/P7. Určení koeficientu 

významnosti je předmětem Tab. 6.8. Citlivost je volena v hodnotě -1, neboť se jedná o střet 

s chráněným územím, v procesu projektové přípravy stavby však bude možné zajistit účinné 

podmínky ochrany. Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. (Merta, L., 

2014) uvádí návrh opatření minimalizující negativní vlivy (zmírňující opatření), a to 

především pro eliminaci vlivů křížení přeložky I/43 s korytem Tiché Orlice: 

 V případě nutnosti vstupovat těžkou technikou do koryta toku nebo jakýchkoliv 

stavebních prací v omočené části koryta provést záchranný odlov a transfer larev 

mihulí ze zasaženého úseku toku.   
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 Případné úpravy koryta v podmostí by měly zachovat migrační prostupnost toku 

oběma směry. V podmostí by měly být zachovány dostatečné světlostní podmínky.  

Záměr bude posouzen v navazujících řízení z hlediska vlivů na životní prostředí podle 

zákona 100/2001 Sb. a z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/92 

Sb., kdy budou výše uvedené návrhy opatření konkretizovány a upřesněny do podrobností 

technického řešení dané stavby. 

 

Tab. 6.8:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na flóru a faunu – přeložka I/43 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

 

Rovněž plochy pro místní komunikace Z1/Ds-11a 12 a trasa technické infrastruktury 

Z1/Ti-2 jsou hodnoceny mírně nepříznivě, neboť „stavby ohrožují přírodovědecky cenné 

lokality s doloženým výskytem reprezentativních a unikátních populací ohrožených nebo 

územně vzácných druhů rostlin a živočichů“. Určení významnosti vlivů je předmětem Tab. 

6.9 a 6.10. Zatímco v trase technické infrastruktury se jedná pouze o dočasný vliv v době 

stavebních prací a následné obnovy vegetace, v trasách účelových komunikací, které budou 

vybudovány a zprůjezdněny, bude vliv trvalý.  

 

Tab. 6.9:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na flóru a faunu – koridor Z1/Ti-2 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - krátkodobý -1 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2 Nevýznamný vliv 

 

Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. (Merta, L., 2014) 

doporučuje pro minimalizace vlivů tohoto koridoru na chřástala polního provádět všechny 

budoucí terénní práce spojené se zvýšeným ruchem v období mimo hnízdění chřástalů 

polních, tedy mimo období od počátku května do půlky srpna. Přesné podmínky výstavby 

budou určeny v navazujících řízeních. 
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Tab. 6.10:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na flóru a faunu – plochy Z1/Ds-11,12 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

 

Přesto, že se jeví záměr přeložky silnice I/43 svým významem na flóru a faunu 

nesrovnatelně větší než realizace drobných účelových komunikací, je třeba si uvědomit, že 

trasa přeložky I/43 nezasahuje přímo do biotopů chřástalů a při vhodném řešení přemostění 

není nutné, aby ovlivnila populace mihule potoční v Tiché Orlici. Účelové komunikace 

Z1/Ds-11,12 jsou buď vedeny potenciálními biotopy chřástalů, anebo byl výskyt ptáků 

v blízkém okolí prokázán. Možností ochrany je opět vyloučení stavebních prací z období 

přítomnosti a hnízdění chřástalů polních (od počátku května do půlky srpna). 

Pozitivně jsou z hlediska vlivu na flóru a faunu hodnoceny plochy W1 a Z1/Nzt-2a až 

2d vzhledem k ochraně břehových porostů a zachování přírodě blízkých ploch. 

6.10 Vliv na ÚSES a VKP 

Vyjma již diskutovaného zásahu do lesních porostů v ploše Z1/Nzt-4, pro který byl 

koeficient vlivu kvantifikován v Kap. 6.5, nebude realizace záměrů návrhu změny ÚP Králíky 

vyžadovat zásah do významných krajinných prvků. Naopak plocha vodní nádrže W1-

upraveno Z1 vytvoří nový významný krajinný prvek, je proto hodnocena pozitivně. 

S územním systémem ekologické stability jsou v konfliktu dvě vymezené plochy 

pro dopravu a koridor el. vedení: 

 D-48/upravena Z1, která v souladu s pozemkovými úpravami prochází lokálním 

biocentrem navrženým v regionálním biokoridoru RBK 830, 

 plocha koridoru přeložky silnice I/43 Z1/Ds-1b, která kříží regionální biokoridor RBK 

830 a v něm vložené lokální biocentrum LBC 10, 

 koridor Z1/Ti-3 pro el. vedení 2x 110 kV Králíky – horní Heřmanice kříží regionální 

biokoridor RBK 830. 

Křížení funkčního biokoridoru regionální nebo vyšší úrovně liniovou stavbou je 

zvolenou metodikou hodnoceno velikostí vlivu -2. Návrh změny ÚP minimalizuje vliv 

přeložky silnice I/43 podmínkami využití ploch, kde požaduje, aby v jižní části řešeného 

území bylo řešeno mimoúrovňové vedení trasy přeložky a eliminace konfliktu s ÚSES – 

regionálním biokoridorem RBK 830 a lokálním biocentrem LBC 10. Konkrétní opatření 
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k ochraně ÚSES by měla být pro trasu přeložky silnice I/43 řešena v projektové dokumentaci 

k záměru a obhájena v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).  

V ploše D-48/upraveno Z1 je dotčeno lokální biocentrum, které je navrženo k založení 

v regionálním biokoridoru RBK 830. Plocha byla vymezena v návaznosti na provedené KPÚ 

na základě předpokladu, že se bude jednat o účelovou komunikaci převážně pro pěší 

a cyklisty s minimální dopravní zátěží. Možností ochrany se v této ploše rozumí technická 

a organizační opatření pro zajištění splnění tohoto předpokladu. 

Tab. 6.11.:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na ÚSES  

Plochy Z1/Ds- 1b, D-48/upraveno Z1 

Velikost vlivu -2 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -5,5 Nepříznivý vliv 

 

Křížení koridoru el. vedení s RBK 830 je hodnoceno velikostí vlivu -1. Návrh změny 

ÚP podmiňuje využití koridoru požadavkem „respektovat prvky lokálního územního systému 

ekologické stability, které se v trase nacházejí“. V podmínce by mělo být vypuštěno slovo 

„lokálního“. Další možností ochrany je kompenzační opatření ve formě náhradní nebo 

dodatečné výsadby zeleně. Před výstavbou záměru bude aplikován proces EIA, který bude 

garantovat minimalizaci vlivu stavby na ŽP. 

Tab. 6.12.:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na ÚSES – el. vedení 2 x 110 kV 

(Z1/TI-3) 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

 

V ploše poldru Červený Potok II se nepředpokládá střet s ÚSES (viz Kap. 5.3).   
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6.11 Vliv na hmotné statky a kulturní dědictví včetně dědictví architektonického 

a archeologického 
 

Plochy návrhu změny ÚP Králíky nejsou v přímém střetu s nemovitými kulturními 

památkami, ani nebudou mít negativní vliv na hmotné statky. Vliv na kulturní dědictví 

vymezením plochy pro lanovku v lokalitě U Amálky bude hodnocen v následující kapitole. 

Celé území obce je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, 

odst. 2, zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při respektování 

ustanovení § 21-24 citovaného zákona nebudou mít zastavitelné plochy na archeologické 

dědictví negativní vliv. 

6.12 Vliv na krajinu 

Vliv návrhu změny ÚP byl diskutován v Kap. 4.7. Z hlediska jednotlivých návrhových 

ploch zvolená metodika hodnotí vliv na krajinný ráz následovně: 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 záměr znamená realizaci nových měřítkem nebo soustředěním nápadných objektů 

do krajiny oproti měřítku (soustředění) stávající urbanistické struktury dotčeného 

území, 

 záměr znamená realizaci pohledově významného technického prvku do krajiny 

(výrazné bodové a prostorové dominanty, výrazné nadzemní linie, průseky lesními 

a liniovými porosty), případně dominantní změnu blízkého pohledového horizontu, 

 záměr zcela mění nebo potlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné 

historické hodnoty území likvidací původních dokladů využití a kultivace krajiny (ráz 

historických sídel nebo jejich částí, mlýny, hutě, hamry, rybniční soustavy, technické 

památky, agrární terasy, prostory historicky významných událostí) nebo likviduje 

stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny, 

 záměr znamená pohledově výraznou změnu hmot a objemů objektů stávajícího 

průmyslového, obchodního, zemědělského a podobného areálu. 

Nepříznivý vliv (-1): 

 záměr znamená realizaci nových objektů způsobem, který jen okrajově ovlivňuje 

pohledově významné krajinné prostory, 

 záměr znamená změnu architektury, měřítka a hmot objektů, včetně výškových 

parametrů, které nevýrazně mění stávající parametry krajiny a vizuálně vnímatelné 

siluety sídelních útvarů, 

 záměr znamená pohledové narušení stávajících pohledově určujících strukturních 

prvků krajiny,  

 záměr mění jen okrajově historické uspořádání území a doklady o kultivaci krajiny. 

Nevýznamný až nulový vliv (0): 

 záměr neznamená pohledově patrnou změnu vizuálně vnímatelných krajinných 

prostorů, 

 záměr není realizován v pohledově určujících liniích a směrech,  

 záměr neznamená změnu architektury a hmot objektů, včetně výškových parametrů, 
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 záměr nemění kulturně historické uspořádání území. 

 

Příznivý vliv (+1): 

 záměr vytváří nové estetické dominanty a pohledově významné prvky v krajině, které 

vhodně doplňují přírodní estetické hodnoty, vhodně rozvíjejí kulturně historické 

hodnoty nebo doplňují charakter osídlení a zástavby včetně měřítka, formy, materiálu 

a barevnosti, 

 záměr znamená zrušení nebo pohledovou eliminaci negativní krajinné dominanty, 

 záměr znamená obnovu historické struktury krajiny a doplnění, vytvoření pohledově 

určujících přírodních prvků krajiny (revitalizační efekty). 

 

Z hlediska vymezení plochy Z1/Nzt-4 v lokalitě U Amálky pro realizaci lanovky lze 

konstatovat, že záměr bude realizován v pohledově určujících liniích a směrech. Záměr 

rovněž částečně mění kulturně historické uspořádání území tím, že předpokládá realizaci 

liniového technického prvku do krajiny. 

Za podmínek omezení kapacity záměru na jednosedačkovou lanovku a maximální 

konstrukční výšky nosných sloupů na 4 m lze naopak předpokládat, že záměr nebude zásadně 

měnit stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny a nepřinese dominantní změnu 

blízkého pohledového horizontu.  

Potenciál záměru změnit nebo potlačit kulturně celostátně nebo regionálně významné 

historické hodnoty území bude nutné eliminovat v navazující projektové přípravě. V této fázi 

bude nutné provést hodnocení vlivu konkrétního řešení na krajinný ráz. 

 

Velikost vlivu záměru je proto hodnocena v hodnotě -1, citlivost -1, neboť se jedná 

o vliv na památkovou zónu. Možnost ochrany vizuálních vlivů je hodnocena velikostí 0,5 

a předpokládá výše uvedené následné hodnocení vlivu na krajinný ráz ve fázi územního 

řízení. 

Tab. 6.13.:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na krajinný ráz – plocha Z1/Nzt-4 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty – ano  -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

 

Pozitivně z hlediska vlivu na krajinný ráz je hodnocena plocha W1- upraveno Z1 (k. ú. 

Horní Lipka) pro realizaci vodní nádrže a plochy Z1/Nzt-2a, Z1/Nzt-2b, Z1/Nzt-2c, Z1/Nzt-

2d (k. ú. Horní Lipka), v kterých bude chráněna krajinná zeleň a břehové porosty vodního 

toku a plocha Z1/P13 (k. ú Králíky) v lokalitě Hůrka, v které bude zachována a chráněna 

sídelní zeleň – přírodního charakteru. 
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Plochy přestavby, na které bylo upozorněno v Kap. 4.7, nejsou z hlediska vlivu 

na krajinný ráz hodnoceny nepříznivě, ale je pro ně doporučeno následující: 

 Z1/P9 (k. ú. Králíky): pro plochu určit specifické podmínky plošného a prostorového 

uspořádání tím, že v lokalitě budou realizovány pouze stavby, pro které bude 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace autorizovaný architekt. 

 Z1/P10 (k. ú. Horní Lipka): nerozšiřovat zastavitelnou plochu výše do svahů, rozsah 

plochy zmenšit o SZ část, která vybíhá do krajiny.  

V ploše Ri-11, v které byl v souvislosti s z podnětu vlastníka pozemku upraven rozsah 

zastavitelné plochy dle aktuálních hranic, vzniklých na základě provedených pozemkových 

úprav v území, by měla případná výstavba rekreačních objektů respektovat přírodní charakter 

této plochy a rozptýlenou zástavbu. 

Určitý vliv na krajinný ráz se dá očekávat u silnice I/43 (plochy Z1/DS-1). Z hlediska 

použité metodiky je její potenciální vliv na krajinný ráz nutno hodnotit stupněm -1. Koeficient 

významnosti je uveden v Tab. 6.14. 

Tab. 6.14:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na krajinný ráz – DS 1 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,3 

Koeficient významnosti -4,8 Nepříznivý vliv 

Možností ochrany je takové řešení záměru v konkrétní projektové dokumentaci, které 

bude minimalizovat vliv silničního tělesa na krajinný ráz a posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí a na krajinný ráz řešeného území. 

6.13 Významnost vlivů Změny č. 1 ÚP Králíky na životní prostředí 

Souhrnný přehled hodnot koeficientů významnosti vlivu, diskutovaných v kapitolách 

6.1 až 6.12 je uveden v Tabulce 6.15.  
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Tab. 6.15: Hodnocení významnosti vlivu ploch změny ÚP na složky ŽP 

P
lo
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ší
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í.
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V
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Ú
S

E
S

, 
V

K
P

 

H
m

o
t.

 s
ta

tk
y
 

K
R

 

Z1/Bv-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Bv-2 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Bmr-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Bmr-8/ 

rozšíření 

Z1 

0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Vz-2 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ti-1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 

Z1/Ti-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

Z1/Ti-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 

Z1/Ti-4a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ti-4b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ds-1a 

až 1d 

+1 +1 +1 0 -6,6 0 0 -4 0 -5,5 0 -4,8 

Z1/Ds-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,5 0 0 

D-48/ 

upravena 

Z1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ds-3 až 

10,13 

0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Ds-

11,12 

0 0 +1 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 

Z1/Ds-17 

až 17 

0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P6 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 

Z1/P7 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 

Z1/P8 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P9 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/P12 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Z1/P13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z1/K1 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/NSzk-

1a, 1b 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z1/Nzt-1a, 

1b 

0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

Z1/Nzt-2a 

až 2d 

0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 +1 

Z1/Nzt-3 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

W1-

upraveno 

Z1 

0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 0 +1 

Z1/Nzt-4 0 -2 +1 0 0 -4 0 0 0 0 0 -4 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP KRÁLÍKY  

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

92 

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ŘEŠENÍ ÚP A JEJICH ZHODNOCENÍ. 

SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ 

VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000), jejíž popis je uveden 

v předchozí kapitole. Posuzování bylo prováděno na základě průzkumů v terénu, na podkladě 

územně plánovací dokumentace a odborných podkladů. Predikce vlivu koncepce na okolní 

prostředí byla zpracována na základě podrobné analýzy předpokládaných vlivů a expertního 

odhadu zpracovatelů. Hodnocení vlivu části rozvojových ploch je zatíženo určitou mírou 

nejistoty, neboť se jedná pouze o vymezení ploch, pro které konkrétní podoba jednotlivých 

záměrů není známa. V průběhu zpracování posouzení se však neobjevily skutečnosti, které by 

spolehlivost závěrů omezovaly.  

Hodnocení vlivu Změny č. 1 ÚP Králíky na PO Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice 

vyhodnotil RNDr. Lukáš Merta, Ph.D. v samostatné studii (část B Vyhodnocení vlivů ÚP 

na udržitelný rozvoj území – Změna č. 1 ÚP Králíky, hodnocení vlivu koncepce dle §45i 

zákona č. 114/92 Sb.). Výsledky tohoto hodnocení byly do vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí zapracovány.  

Souhrnný přehled hodnot kumulovaných koeficientů významnosti vlivu, je uveden 

v Tabulce 6.15. v Kap. 6.13. Z Tab. 6.15 je zřejmé, že návrh Změny č. 1 ÚP Králíky přináší 

potenciální pozitivní i negativní vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo, přičemž lze 

souhrnně konstatovat, že pozitivní vlivy převažují, neboť změnou ÚP jsou vymezeny plochy 

veřejně prospěšných staveb a opatření, které jsou požadovány nadřazenou územně plánovací 

dokumentací, a rovněž změny vzešlé z komplexních pozemkových úprav, jejichž vliv je 

převážně kladný.  

Z hlediska pozitivních vlivů se tak jedná především o příznivý vliv na veřejné zdraví, 

sociálně-ekonomický vliv, vliv na absorpční schopnost území, retence srážkových vod 

a snížení eroze půd.  

Z hlediska negativních vlivů je významný zábor zemědělského půdního fondu v ploše 

přeložky silnice I/43 (Z1/Ds-1a až 1d). Ostatní nepříznivé vlivy jsou méně významného 

charakteru a řešitelné úpravami koncepce, případně v navazujících řízeních.  

To se týká především záměrů, které ovlivňují populace chřástala polního jako předmět 

ochrany PO Králický Sněžník a mihule potoční jako předmět ochrany EVL Tichá Orlice. Vliv 

koncepce jako celku byl z hlediska PO Králický Sněžník vyhodnocen dle § 45i zákona 

č. 114/92 Sb. jako mírně nepříznivý, vliv na EVL Tichá Orlice nebyl hodnocen hodnotou 

velikosti vlivu, neboť ten je závislý na konkrétním řešení stavby a bude nutno jej posoudit 

v navazujících řízeních. Přesto vyhodnocení vlivů dle § 45i zákona č. 114/92 Sb. (Merta, L., 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP KRÁLÍKY  

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

93 

2014) navrhuje opatření k minimalizaci vlivů potenciálně konfliktních staveb na soustavu 

Natura 2000. 

K hodnocení byl projektantem předložen již upravený návrh koncepce, neboť návrh 

změny územního plánu byl upraven tak, aby byl vyloučen významný nepříznivý vliv 

koncepce na soustavu Natura 2000. Byly tak vyloučeny návrhové plochy, zasahující 

do jádrových lokalit hnízdišť chřástala polního.  

Kumulativní vliv záměrů se týká dopadů na předměty ochrany soustavy Natura 2000 

vyplývající z kombinace vlivů hodnocené koncepce (Změna č. 1 ÚP Králíky) s vlivy, 

vyplývajícími z jiných existujících plánů, projektů nebo koncepcí, jež mohou ovlivnit lokality 

soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany. Hodnocení vlivů na soustavu Natura 

2000 (Merta. L., 2014) kumulativní vliv koncepce nepředpokládá, v případě přeložky I/43 je 

doporučeno vyhodnocení jejich kumulativních vlivů podle §45i ve stadiu záměru, tedy v době 

známých technických parametrů a přesného umístění stavby. Synergické vlivy nebyly 

zjištěny. 

Plochy územních rezerv nebyly v Kap. 6 hodnoceny, na jejich vlivy bylo přiměřeně 

upozorněno v Kap. 4 a 5 a návrhy opatření v těchto plochách jsou uvedeny následně v Kap. 8 

a 11, tak jako pro ostatní rozvojové plochy Změny č. 1 ÚP Králíky.  

Plocha Z1/Vz-1, určená pro dostavbu Farmy Pařízek – Červený Potok, nebyla 

v Kap. 6 již hodnocena, neboť záměr již byl posuzován ve zjišťovacím řízení podle § 7 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Na základě zjišťovacího 

řízení vedeného podle §§ 6 a 7 zákona, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, 

na charakter záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, 

dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr „Dostavba Farmy Pařízek – Červený Potok“ nebude 

posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a stanovil podmínky 

pro realizaci záměru ve fázi předprojektové přípravy, výstavby i provozu (KrÚ Pardubického 

kraje, 19.12.2012, č. j. KrÚ 79973/2012/OŽPZ/JI). 

 

Vzhledem k hodnocení vlivů ploch a koridorů, které jsou změnou ÚP vymezeny 

na základě požadavku nadřazené dokumentace, se jedná o zpřesnění posouzení. Nebyl 

nalezen rozpor s dokumentací vyhodnocení vlivů ZÚR Pardubického kraje na životní 

prostředí, které uvádí následující: 

D24 - přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Červená Voda: 

 Vliv na obyvatelstvo bude mírně pozitivní. Míra tohoto vlivu bude záviset na realizaci 

protihlukové ochrany u zbývající obytné zástavby a na intenzitě dopravy. 

 Vlivy na faunu, flóru a ZCHÚ, ÚSES a krajinu budou mírně negativní. Záměr je 

trasován jako nová stavba v území s výraznými krajinářskými hodnotami, rovněž 

zasahuje do prvku ÚSES. Nová dopravní stavba po realizaci způsobí zábor 
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zemědělské (ZPF) nebo lesní půdy (PUPFL). S ohledem na rozsah stavby je možné 

považovat celkový zábor za neutrální.  

 Vliv na ovzduší a klima byl hodnocen v intervalu mírně negativně až mírně pozitivně. 

V důsledku realizace záměru dojde ke změně imisní situace. V území sídel lze 

očekávat zlepšení kvality ovzduší, naopak ke zhoršení imisní situace dojde v blízkém 

okolí trasy plánovaného obchvatu, rozhodujícím faktorem bude též konfigurace terénu 

resp. jeho členitost a vliv na mikroklima území. 

 U ostatních složek ŽP bude vliv neutrální (ZCHD, voda, klima, horninové prostředí, 

apod.). 

 Doba trvání je u většiny aktivit v posuzované oblasti dlouhodobá. Vlivy budou odlišné 

v průběhu realizace stavby a následného provozu. V případě pozemní komunikace 

budou rozhodující vlivy provozní, vliv lze považovat prakticky za trvalý a nevratný. 

 Před výstavbou záměru bude aplikován proces EIA, který garantuje minimalizaci 

vlivu staveb na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 Zpracovatel SEA doporučuje pro projektovou fázi záměru v plné míře zohlednit 

začlenění navrhované liniové stavby do krajinného kontextu a kompenzovat tak 

narušení krajinného rázu dotčeného území. 

Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 – ? – komentář (Macháček, M., 2009): 

V rámci řešení dopravních závad na trase nelze vyloučit mírné vlivy ve fázi výstavby 

na předmět ochrany PO Králický Sněžník, vazba na období provádění skrývek a zemních 

prací. Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru je před 

výstavbou nezbytné požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK. Dále je vhodné před 

započetím výstavby provést biologický průzkum území a přijmout konkrétní opatření s cílem 

zajistit eliminaci negativního ovlivnění biotopu a řešit projektovou EIA proceduru. 

Jižně od Králík kříží v ose stávajícího mostu Tichou Orlici – nelze vyloučit dílčí vlivy 

při úpravě mostu. Analogie závěru k případnému dotčení PO Králický Sněžník 

 

E03 - nadzemní vedení 2 x 110 kV Horní Heřmanice – Králíky: 

 Dopad záměru E03 na složku horninové prostředí je hodnocen jako silně negativní 

vliv vzhledem k významným zásahům do výhradních ložisek a chráněného 

ložiskového území v trase koridoru elektroenergetické stavby (pozn. netýká se k. ú. 

Králíky) 

 Mírně nepříznivě je hodnocen vliv na faunu, flóru, zvláště chráněné druhy, půdu, 

ÚSES a ZCHÚ. 

 Doba trvání je u většiny aktivit v posuzované oblasti dlouhodobá. Vlivy budou odlišné 

v průběhu realizace technické infrastruktury a následného provozu. Rozhodující budou 
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vlivy při výstavbě, kdy lze jak u rozvojových ploch tak u komunikační sítě uvažovat 

vliv prakticky trvalý a nevratný. 

 Před výstavbou záměrů je/bude aplikován proces EIA, který garantuje minimalizaci 

vlivu staveb na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 K zajištění pozitivních vlivů záměrů je potřeba dodržovat opatření pro předcházení, 

snížení a kompenzaci zjištěných vlivů, které zahrnují ZÚR v podmínkách realizace. 

 V rámci zjištěných a předpokládaných negativních vlivů záměrů ZÚR na vybrané 

složky ŽP je možné kompenzačních opatření: 

 při záboru ZPF (I. a II. třídy ochrany) je možné zajistit rekultivaci 

devastovaných ploch; 

 pokud je dotčen ÚSES, krajina, fauna, flóra a ZCHÚ je navržena náhradní nebo 

dodatečná výsadba zeleně. 

Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000  – ? – komentář (Macháček, M., 2009): 

Navržený koridor vedení ZVN zasahuje na území PO Králický Sněžník a je trasován 

pres luční ekosystémy jižně od Červené Vody, přičemž výsledný zásah do prostoru PO zatím 

nelze stanovit. Výstavba bude generovat riziko rušení předmětu ochrany – chřástala polního 

a změnu charakteru části lučních ekosystémů v koridoru trasy (možné kácení dřevin 

v koridoru VVN, zásahy do vegetace a půdního profilu, změny vodního režimu v rámci 

dodavatelského manipulačního pásu apod.). 

Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru je před 

výstavbou vedení VVN nezbytné požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK. Dále 

je vhodné před započetím výstavby provést biologický průzkum území a přijmout konkrétní 

opatření s cílem zajistit eliminaci negativního ovlivnění biotopu v koridoru trasy, cenných 

z hlediska chřástala polního. Nutné dořešit proces EIA s výstupy minimalizace a prevence 

vlivu. 

 

PP01 - Poldr Červený potok II; tok: Morava: 

Z hodnocení vyplývá mírně pozitivní vliv záměrů na obyvatelstvo. Mírně negativní 

vlivy na půdu. Nepřímý vliv na zdraví obyvatel je v případě povodně pozitivní. Ke zmírnění 

negativních vlivů technických opatření v krajině v dotčeném území je proto navrženo 

kompenzační opatření ve formě výsadby zeleně. V rámci protipovodňových opatření 

zachovat, případně obnovit přirozené funkce niv. 

V rámci zjištěných a předpokládaných negativních vlivů záměrů ZÚR na vybrané 

složky ŽP je kompenzačních opatření: 

 při záboru ZPF (I. a II. třídy ochrany) je možné zajistit rekultivaci 

devastovaných ploch; 
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 pokud je dotčen ÚSES, krajina, fauna, flóra a ZCHÚ je navržena náhradní nebo 

dodatečná výsadba zeleně. 

Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000  – ? – komentář (Macháček, M., 2009): 

Hráz zasahuje do lučních enkláv nivy, zátopa bude v případě akumulace krátkodobě 

ovlivňovat luční ekosystémy, v případě časně letních povodní s možností ovlivnění hnízdění 

chřástala polního. Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru je 

před výstavbou poldru nezbytné požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK. Dále je 

vhodné před započetím výstavby provést biologický průzkum území a přijmout konkrétní 

opatření s cílem zajistit eliminaci negativního ovlivnění biotopu v zátopě a prostoru výstavby 

hráze, cenných z hlediska chřástala polního. Nutné dořešit proces EIA s výstupy minimalizace 

a prevence vlivu. 
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 

SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

předpokládaných a potenciálních negativních vlivů realizace záměrů změny územního plánu 

na životní prostředí vyplývají z rozborů, provedených v předchozích kapitolách, a na základě 

navržených opatření, která vyplývají z vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000. 

Začleněny jsou rovněž požadavky SEA ZÚR PK pro plochy a koridory, které jsou vymezeny 

na základě požadavků nadřazené dokumentace. Opatření jsou uvedena rovněž pro kritéria, 

u kterých je předpokládán nevýznamný až nulový vliv, a pro plochy územních rezerv.  

8.1 Vliv na veřejné zdraví, ovzduší, hluk 

Konkrétní záměry budou v budoucnu ve fázi projektové dokumentace předmětem 

dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí v rámci procesu EIA 

podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě potřeby budou vlivy 

na ovzduší posouzeny v rozptylových studiích, vlivy hluku pak v hlukových studiích. 

To se týká především přeložky silnice I/43 v plochách Z1/Ds-1a až 1d.  

Doporučení SEA k doplnění návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky: 

Plocha technické infrastruktury Z1/Ti-2 by měla být podmíněně přípustná - v dalším 

stupni dokumentace by mělo být doloženo, že negativní vlivy z procesů, které budou na ploše 

probíhat (imisní a pachová zátěž), nezasáhnou žádný ze stávajících objektů hygienické 

ochrany v sousedství.  

Základní podmínky změny využití plochy Z1/P11 (k. ú Králíky) by měly být doplněny 

podmínkou pro případ umístění objektů k bydlení až po doložení, že nejsou překročeny 

hlukové limity z provozu dráhy. 

8.2 Vliv na zemědělský půdní fond 

Doporučení k ochraně ZPF týkají opatření, uskutečnitelných po přijetí Změny č. 1 ÚP 

Králíky, případně v rámci realizace záměrů na zastavitelných plochách: 

 V konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení 

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity.  

 Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. 

 Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem. 
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 Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést 

na základě provedeného pedologického průzkumu odděleně skrývku ornice v plné 

mocnosti orničního profilu, rozvézt a rozprostřít ji tak, aby bylo zajištěno její 

hospodárné využití na jiných pozemcích. Pokud bude ornice po nějakou dobu 

deponována, nesmí dojít žádným způsobem k jejímu znehodnocení. O využití skryté 

kulturní zeminy by měl rozhodnout orgán ochrany ZPF – zda bude využita 

na rekultivaci ploch v rámci záměru nebo ke zvýšení úrodnosti ploch ZPF s mělkou 

ornicí. Pedologický průzkum může též stanovit návrh skrývky níže uložených, 

zúrodnění schopných zemin. 

 V plochách Z1/DS-1a až 1d, případně dalších zastavitelných plochách budou záměry 

v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní 

prostředí v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kdy bude nutno upřednostňovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF.  

 V ploše Z1/Ti-3 zajistit po výstavbě rekultivaci devastovaných ploch. 

8.3 Vliv na PUPFL 

Realizace záměrů na pozemcích lesního půdního fondu nebo nacházejících se 

v ochranném pásmu lesa bude podmíněna souhlasem dle §14, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 

o lesích ve znění pozdějších předpisů a splněním požadavků vznesených v průběhu 

projednávání na úseku lesního hospodářství. 

 

8.4 Vliv na vodu 

U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného 

zneškodnění dešťových a splaškových vod, případně vod z výroby. Z hlediska ochrany 

podzemních a povrchových vod je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu k odvádění a čištění 

odpadních vod. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zajistit cílenou redukcí 

zpevněných ploch a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod ze střech.  

V ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně – Z1/Ti-4b, Z1/P9, Z1/P11, okrajově 

Z1/P13- je nutno respektovat podmínky ochrany vodního zdroje, stanovené vodoprávním 

úřadem.  

Doporučení SEA k návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky: 

Zmenšit rozsah zastavitelné plochy Z1/P6 (k. ú. Červený Potok) – vymezit mimo 

aktivní zónu záplavové oblasti řeky Moravy. 
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8.5 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru 

Možnost ochrany v plochách Z1/DS-1a až 1d, v koridoru elektrického vedení Z1/Ti-3 

a v případně dalších plochách spočívá v krocích následujících schválení Změny č. 1 ÚP 

Králíky, tj. hodnocení konkrétního záměru podle zákona 100/2001 Sb., případně zákona §45i 

zákona č. 114/92 Sb., zpracování podrobných biologických průzkumů, doplnění informací 

o řešeném území z hlediska vlivu na faunu a flóru a zpracování návrhu ochranných opatření. 

Z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 budou konkrétní podmínky eliminace 

negativních vlivů stanoveny v navazujících řízeních. Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i 

zákona č. 114/92 Sb. (Merta, L., 2014) uvádí následující návrhy opatření minimalizující 

negativní vlivy (zmírňující opatření): 

Pro záměr na propojení vodovodů mezi obcemi Červený Potok a Dolní Hedeč 

(návrhová plocha Z1/Ti-1) a pro výstavbu účelových komunikací v plochách Z1/Ds-11 

a Z1/Ds-12 je doporučeno provádět všechny terénní práce spojené se zvýšeným ruchem 

v období mimo hnízdění chřástalů polních, tedy mimo období od počátku května do půlky 

srpna.   

Pro záměr na přeložku silnice I/43 v místě křížení s korytem Tiché Orlice je 

doporučeno dodržet následující zásady 

1) V případě nutnosti vstupovat těžkou technikou do koryta toku nebo jakýchkoliv 

stavebních prací v omočené části koryta provést záchranný odlov a transfer larev mihulí 

ze zasaženého úseku toku.  

2) Případné úpravy koryta v podmostí by měly zachovat migrační prostupnost toku 

oběma směry. V podmostí by měly být zachovány dostatečné světlostní podmínky. 

 

8.6 Vliv na ÚSES a VKP 

Návrh změny ÚP minimalizuje vliv přeložky silnice I/43 podmínkami využití ploch, 

kde požaduje, aby v jižní části řešeného území bylo řešeno mimoúrovňové vedení trasy 

přeložky a eliminace konfliktu s ÚSES – regionálním biokoridorem RBK 830 a lokálním 

biocentrem LBC 10. Konkrétní opatření k ochraně ÚSES by měla být pro trasu přeložky 

silnice I/43 řešena v projektové dokumentaci k záměru a obhájena v rámci procesu 

posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).  

Rovněž před výstavbou el. vedení 2 x 110 kV v koridoru Z1/Ti-3 bude aplikován 

proces EIA, který bude garantovat minimalizaci vlivu stavby na ŽP. Možností ochrany je 

např. kompenzační opatření ve formě náhradní nebo dodatečné výsadby zeleně. 
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Doporučení SEA k doplnění návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky: 

V ploše protipovodňového opatření Z1/K1 podmínit využití území, které je zároveň 

součástí regionálního ÚSES, pouze k rozlivu povodňových průtoků řeky Moravy 

bez terénních úprav.  

V navazujících řízeních řešit organizačními opatřeními (tj. omezeními vjezdu) střet 

plochy D-48/upraveno Z1 a lokálního biocentra, které je navrženo k založení v regionálním 

biokoridoru RBK 830. 

V podmínce využití koridoru Z1/Ti-3 „respektovat prvky lokálního územního systému 

ekologické stability, které se v trase nacházejí“ by mělo být vypuštěno slovo „lokálního“.  

8.7 Vliv na krajinu 

Kompenzace narušení krajinného rázu dotčeného území liniovými stavbami by měla 

být projektové fázi záměrů řešena jejich začleněním do krajinného kontextu. Pro záměry, 

které podléhají hodnocení vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb. je možností 

ochrany takové řešení záměru v konkrétní projektové dokumentaci, které bude minimalizovat 

vliv záměru na krajinný ráz a posouzení vlivu záměru na krajinný ráz řešeného území 

(přeložka silnice I/43, el. vedení 2 x 110 kV Králíky – Horní Heřmanice).  

K základním zásadám při umisťování staveb v zastavitelných plochách v řešeném 

území patří: 

 při plánování nových stavebních celků požadovat jejich přirozenější začlenění 

do krajiny, např. výsadbami zeleně apod., 

 upřednostňovat takové typy staveb, které svým charakterem, barevností a použitým 

materiálem harmonizují s okolím, 

 respektovat symboliku kulturně-historických prvků (sakrální stavby, hřbitovy,  

památná místa, místa svázané s určitou asociací), 

 věnovat zvýšenou pozornost přírodním složkám krajinného rázu. 

 

Doporučení SEA k doplnění návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky: 

 Z1/Nzt-4 (k. ú. Králíky): pro plochu určit specifické podmínky plošného 

a prostorového uspořádání tím, že realizace záměru v lokalitě bude v navazujících 

řízeních podrobena hodnocení vlivu na krajinný ráz.  

 Z1/P9 (k. ú. Králíky): pro plochu určit specifické podmínky plošného a prostorového 

uspořádání tím, že v lokalitě budou realizovány pouze stavby, pro které bude 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace autorizovaný architekt. 
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 Z1/P10 (k. ú. Horní Lipka): nerozšiřovat zastavitelnou plochu výše do svahů, rozsah 

plochy zmenšit o SZ část, která vybíhá do krajiny.  

 Odebrat z návrhu změny ÚP plochu územní rezervy Z1/R10(Bv), neboť se jedná 

o plochu přestavby zcela mimo stávající zástavbu v přírodním prostředí, v kterém není 

žádoucí vytvářet kompaktní zastavěné území. 

 Vytvořit územní rezervu pro obnovení zástavby v ploše Z1/R11(Ri) na stp. 241 

a pouze na přiměřené části souvisejícího pozemku p.č. 2033/1 pro 1 objekt rekreace. 

Plocha je lokalizována v území s rozptýlenou zástavbou, jehož charakter by měl být 

respektován, tzn. plochy by měly být využity vždy pouze k výstavbě jednoho objektu, 

nikoliv k vymezení rozsáhlejšího zastavitelného území. 

 V ploše Z1/R12(Ri) vytvořit územní rezervu na stp. 240 a souvisejícím pozemku p.č. 

2033/2 (vypustit p. č. 2033/3). 

 V ploše Ri-11, v které byl v souvislosti s z podnětu vlastníka pozemku upraven rozsah 

zastavitelné plochy dle aktuálních hranic, vzniklých na základě provedených 

pozemkových úprav v území, by měla případná výstavba rekreačních objektů 

respektovat přírodní charakter této plochy a rozptýlenou zástavbu. 
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH 

CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ 

PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

9.1 Ovzduší  

Změny č. 1 Územního plánu Králíky především vymezením plochy pro přeložku 

silnice I/43 a územní rezervy v ploše Z1/R8(Ds) vytváří podmínky pro splnění limitních 

hodnot zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kterým se stanoví imisní limity 

a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

Vymezení ostatních ploch návrhu změny ÚP Králíky nezakládá předpoklad překročení 

imisních limitů. Podmíněně využitelné jsou plochy výroby a skladování – zemědělská výroba, 

v kterých existuje pravděpodobnost zvýšení imisní nebo pachové zátěže při realizaci záměrů.  

V rámci řízení následujících po vydání územního plánu budou jednotlivé záměry 

posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud 

tyto záměry budou naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona, a v případě potřeby 

budou vlivy na ovzduší posouzeny v rozptylových studiích, aby nedošlo k rozporu s cílem 

Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje 2009, kterým je zajistit na celém 

území kraje kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky (imisní limity a cílové 

imisní limity). 

9.2 Voda 

Státní politika životního prostředí ČR, schválená usnesením vlády č. 235 ze dne 

17. 3. 2004 řadí ochranu povrchových a podzemních vod do kapitoly Udržitelné využívání 

přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady. Koncepce vychází z aktuální 

problematiky a z požadavků vyplývajících z uplatňování Rámcové směrnice 64 2000/60/ES 

o vodní politice.  

Cíle a závěry státní politiky životního prostředí se v rámci Pardubického kraje 

promítají do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje jako základního 

koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky. Vyhodnocení souladu návrhu 

změny územního plánu obce Králíky s tímto dokumentem je obsahem kapitoly 1.2.6.  

Návrh změny územního plánu předznamenává pozitivní vliv retenční kapacitu území 

vymezením ploch změn v krajině, které budou mít kladný vliv na vsakování srážkových vod.  

 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP KRÁLÍKY  

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

103 

9.3 Půda 

Ochrana zemědělských půd je v rámci ÚP zajištěna prostřednictvím zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění a Metodického pokynu Odboru ochrany 

lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF (č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996, 

uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 4 dne 12.12.1996), která zařazuje bonitované půdně 

ekologické jednotky (BPEJ) do 5ti tříd ochrany a stanovuje podmínky pro jejich odnětí 

ze ZPF. 

Návrh změny ÚP Králíky vymezuje pouze omezené množství rozvojových ploch, 

které jsou podmíněny záborem ZPF. Nejvýznamnější z toho hlediska je koridor přeložky 

silnice I/43 v plochách Z1/Ds-1a až 1d, jehož vymezení je požadavkem nadřazené 

dokumentace a v kterém nebudou dotčeny půdy v nejvyšších třídách ochrany.  

9.4 Příroda a krajina 

Návrh Změny č. 1 ÚP Králíky respektuje Koncepci ochrany přírody a krajiny 

Pardubického kraje, která vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody 

a krajiny. Změna územního plánu Králíky vymezuje koridory dopravní a technické 

infrastruktury v souladu s nadřazenou dokumentací, v kterých střet s ÚSES řeší podmínkami 

využití ploch. Plochu D-48/upraveno Z1 vymezuje v souladu s provedenými pozemkovými 

úpravami v území. 

9.5 Kulturní a historické památky 

Ochrana nemovitých kulturních památek a území vymezených jako památkové zóny 

a rezervace se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

Hodnocená dokumentace není s uvedeným předpisem v rozporu. 

9.6 Obyvatelstvo 

Usnesením vlády ČR č. 1046 byl v říjnu roku 2003 přijat Dlouhodobý program 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století (Zkráceně 

ZDRAVÍ 21). Program ZDRAVÍ 21 je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé 

a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a navazující na Akční 

plán zdraví a životního prostředí ČR, který schválila Vláda ČR usnesením č. 810 ze dne 

9. prosince 1998. Jedním z cílů tohoto programu je Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl 

10), přičemž do úkolů územního plánování se promítá Dílčí úkol č. 10.1. - Snížit expozice 

obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody, vzduchu a půdy látkami 

mikrobiálními, chemickými a dalšími, aktivity koordinovat s cíli, stanovenými v Akčním 

plánu zdraví a životního prostředí ČR. Návrh změny ÚP Králíky je v souladu s cíli Akčního 
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plánu pro zdraví a životní prostředí a ZDRAVÍ 21, a to především vytvořením podmínek 

pro eliminaci vlivů imisní a akustické zátěže obyvatel města a protipovodňové ochrany. 
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dle ustanovení §10h zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, musí být v rámci implementace ÚP prováděno sledování 

a rozbor vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že předkladatel zjistí 

nepředvídané závažné negativní vlivy provádění koncepce na životní prostředí nebo veřejné 

zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat 

příslušný úřad (krajský úřad) a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně ÚP. 

V případě změny č. 1 ÚP Králíky není vzhledem k podstatě posuzované koncepce 

nutné stanovovat samostatný monitorovací program. Nejsou stanoveny ani žádné cílené 

monitorovací ukazatele vlivu koncepce na životní prostředí. V rámci řízení následujících 

po vydání územního plánu budou jednotlivé záměry posouzeny v rámci procesu posuzování 

vlivů záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto záměry budou naplňovat některá 

z ustanovení § 4 uvedeného zákona. 
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na základě rozboru vlivu návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky na životní prostředí je návrh 

požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech v této kapitole rozčleněn 

na část změn návrhu územního plánu a na doporučení, která se týkají rozhodování v území 

po přijetí ÚP Králíky. 

11.1 Návrh požadavků k zapracování do návrhu Změny č. 1 ÚP Králíky 

1. Doplnit podmínku využití plochy Z1/Nzt-4 (k. ú. Králíky) - pro plochu určit specifické 

podmínky plošného a prostorového uspořádání tím, že realizace záměru v lokalitě 

bude v navazujících řízeních podrobena hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

2. Zmenšit rozsah zastavitelné plochy Z1/P6 (k. ú. Červený Potok) – vymezit mimo 

aktivní zónu záplavové oblasti řeky Moravy 

3. V ploše protipovodňového opatření Z1/K1 podmínit využití území, které je zároveň 

součástí ÚSES, pouze k rozlivu povodňových průtoků řeky Moravy bez terénních 

úprav.  

4. V podmínce využití koridoru Z1/Ti-3 „respektovat prvky lokálního územního systému 

ekologické stability, které se v trase nacházejí“ vypustit slovo „lokálního“.  

5. Podmínit plochu technické infrastruktury Z1/Ti-2 - v dalším stupni projektové 

dokumentace by mělo být doloženo, že negativní vlivy z procesů, které budou na ploše 

probíhat (imisní a pachová zátěž), nezasáhnou nepříznivě žádný ze stávajících objektů 

hygienické ochrany v sousedství.  

6. Doplnit podmínku využití plochy Z1/P11 (k. ú Králíky) pro bydlení a pro funkčně 

obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem až po splnění hygienických 

limitů z hlediska hluku. 

7. Pro plochu Z1/P9 (k. ú. Králíky) určit specifické podmínky plošného a prostorového 

uspořádání tím, že v lokalitě budou realizovány pouze stavby, pro které bude 

vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace autorizovaný architekt. 

8. Plochu Z1/P10 (k. ú. Horní Lipka) nerozšiřovat oproti stávajícímu zastavěnému území 

výše do svahů, rozsah plochy zmenšit o SZ část, která vybíhá do krajiny.  

9. Odebrat z návrhu změny ÚP plochu územní rezervy Z1/R10(Bv). 

10. Vytvořit územní rezervu pro obnovení zástavby v ploše Z1/R11(Ri) na stp. 241 

a pouze na přiměřené části souvisejícího pozemku p.č. 2033/1 pro 1 objekt rekreace. 
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11. V ploše Z1/R12(Ri) vytvořit územní rezervu na stp. 240 a souvisejícím pozemku p.č. 

2033/2 (vypustit p. č. 2033/3). 

11.2 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 

po přijetí Změny č. 1 ÚP Králíky 

1. Při výstavbě rekreačních objektů v ploše Ri-11 respektovat přírodní charakter této 

plochy a rozptýlenou zástavbu 

2. Pro záměr v ploše Z1/Vz-1 „Dostavba Farmy Pařízek – Červený Potok“ respektovat 

stanovisko příslušného úřadu a podmínky stanoviska. 

3. V navazujících řízeních řešit organizačními opatřeními (tj. omezeními vjezdu) střet 

plochy D-48/upraveno Z1 a lokálního biocentra, které je navrženo k založení 

v regionálním biokoridoru RBK 830. 

4. V konkrétní projektové dokumentaci záměrů na zastavitelných plochách 

upřednostňovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF.  

5. Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. Nezastavěné plochy 

nadále využívat stávajícím způsobem. 

6. Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést 

opatření k zabránění znehodnocení ornice.  

7. Minimalizovat změny odtokových poměrů zajistit cílenou redukcí zpevněných ploch, 

dešťové vody uvádět v maximální míře do vsaku.  

8. U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného 

zneškodnění dešťových a splaškových vod, případně vod z výroby.  

9. Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Zásahy 

do terénu předem konzultovat s organizací oprávněnou k provádění archeologických 

výzkumů za účelem minimalizace zásahů ve smyslu ochrany a záchrany 

archeologických nálezů. 

10. V ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně – plochy Z1/Ti-4b, Z1/P9, Z1/P11, 

okrajově Z1/P13 - respektovat podmínky ochrany vodního zdroje, stanovené 

vodoprávním úřadem.  

11. Při plánování nových stavebních celků požadovat jejich přirozenější začlenění 

do krajiny, např. výsadbami zeleně apod., 

12. Při realizaci záměrů upřednostňovat takové typy staveb, které svým charakterem, 

barevností a použitým materiálem harmonizují s okolím, respektovat symboliku 
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kulturně-historických prvků (sakrální stavby, hřbitovy, památná místa, místa svázané s 

určitou asociací), věnovat zvýšenou pozornost přírodním složkám krajinného rázu. 

13. V rámci řízení následujících po vydání územního plánu budou jednotlivé záměry 

posouzeny v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) 

dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto záměry budou 

naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona. 

14. Kompenzace narušení krajinného rázu dotčeného území liniovými stavbami by měla 

být projektové fázi záměrů řešena jejich začleněním do krajinného kontextu. 

15. Nepříznivé vlivy na flóru, faunu a ÚSES eliminovat kompenzačními opatřeními 

ve formě náhradní nebo dodatečné výsadby zeleně. 

16. V ploše Z1/Ti-3 zajistit po výstavbě rekultivaci devastovaných ploch. 

17. Pro záměr na propojení vodovodů mezi obcemi Červený Potok a Dolní Hedeč 

(návrhová plocha Z1/Ti-1) a pro výstavbu účelových komunikací v plochách Z1/Ds-

11 a Z1/Ds-12 je doporučeno provádět všechny terénní práce spojené se zvýšeným 

ruchem v období mimo hnízdění chřástalů polních, tedy mimo období od počátku 

května do půlky srpna.   

18. Pro záměr na přeložku silnice I/43 v místě křížení s korytem Tiché Orlice je 

doporučeno v případě nutnosti vstupovat těžkou technikou do koryta toku 

nebo jakýchkoliv stavebních prací v omočené části koryta provést záchranný odlov 

a transfer larev mihulí ze zasaženého úseku toku.  

19. Pro záměr na přeložku silnice I/43 v místě křížení s korytem Tiché Orlice by případné 

úpravy koryta v podmostí měly zachovat migrační prostupnost toku oběma směry. 

V podmostí by měly být zachovány dostatečné světlostní podmínky. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ  

Posuzovaná Změna č. Územního plánu Králíky byl zpracován Ing. arch. Dagmar 

Vaníčkovou - ATELIER GRADACE, Jablonné nad Orlicí. Pořizovatelem je v souladu s § 6 

odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů Městský úřad Králíky, odbor územního plánování 

a stavební úřad.  

Změna č. Územního plánu Králíky je vypracována podle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

tj. s obsahem a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání 

a využívání území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území, s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter 

území.  

Krajský úřad Pardubického kraje ve svém stanovisku podle § 10i, odst. (3) zákona 

č. 100/2001 Sb., v platném znění, ze dne 22. října 2012 (č.j. KrÚ58440/2012OŽPZ/PI) 

shledal, že návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je nutno posoudit z hlediska vlivů 

na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Pardubického kraje) 

ve svém stanovisku č.j. 58445/2012/OŽPZ/Le ze dne 12.10.2012 dle ustanovení § 45i odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučil 

významný vliv koncepce na evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice a ptačí oblast 

Králický Sněžník. Dále návrh zadání změny územního plánu vymezuje plochy pro budoucí 

umístění záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Návrh Změny č. 1 územního plánu Králíky je tedy nutno posoudit z hlediska vlivů na životní 

prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, součástí vyhodnocení musí být 

i vyhodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000. 

Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno 

ve smyslu §10i zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu územního 

plánu s koncepčními a strategickými národními, krajskými a regionálními dokumenty 

z oblasti životního prostředí, resp. cíli, zásadami a opatřeními stanovenými v těchto 

dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů v oblastech: 

 vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy, 

 vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy, hluk, 

 vliv na biologickou rozmanitost, faunu, floru, 

 vliv na vody – podzemní, povrchové, CHOPAV,  
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 vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

 vliv na lesní porosty 

 vliv na horninové prostředí, 

 vliv na územní systém ekologické stability,  

 vliv na významné krajinné prvky, 

 vliv na krajinu a krajinný ráz, 

 vliv na kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo přináší návrh Změny č. 1 ÚP 

Králíky potenciální pozitivní i negativní vlivy. Z hlediska pozitivních vlivů se jedná 

především o příznivý vliv na veřejné zdraví, sociálně-ekonomický vliv, vliv na absorpční 

schopnost území, retence srážkových vod a snížení eroze půd. Plocha budoucí přeložky 

silnice I/43 je hodnocena kladně rovněž vzhledem ke svým vlivům na kvalitu ovzduší 

a snížení akustické zátěže podél současné I/43, ačkoliv ve fázi projektové dokumentace bude 

nutno řešit vlivy na zástavbu v Dolních a Horních Boříkovicích a Dolní Lipce. Její vliv 

na zábor zemědělského půdního fondu byl vyhodnocen jako nepříznivý, rovněž mírně 

nepříznivý je předpokládán vliv na krajinný ráz řešeného území. Kompenzace narušení 

krajinného rázu dotčeného území liniovými stavbami by měla být projektové fázi záměrů 

řešena jejich začleněním do krajinného kontextu. Realizaci záměeů v citlivé ploše Z1/Nzt-4 je 

doporučeno podmínit posouzením vlivů na krajinný ráz v navazujících řízeních. Ostatní 

nepříznivé vlivy jsou méně významného charakteru a řešitelné úpravami koncepce, případně 

rovněž v navazujících řízeních. 

Hodnocení vlivu Změny č. 1 ÚP Králíky na soustavu Natura 2000 provedl RNDr. 

Lukáš Merta, Ph.D., červenec 2014, se závěrem, že hodnocená koncepce – Změna č. 1 ÚP 

Králíky nebude mít při dodržení definovaných doporučení a podmínek významný negativní 

vliv na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000 ani na jejich 

celistvost. Několik ploch bylo vyhodnoceno v kategorii mírně negativního vlivu, jelikož 

se nacházejí v blízkosti nebo v prostoru biotopů s výskytem chřástala polního a mohou být 

jeho potravním stanovištěm. Hodnocení navrhuje ochranná opatření pro fázi realizace záměrů. 

Vliv přeložky silnice I/43 na EVL Tichá Orlice není možné kvantifikovat v důsledku 

nedostatku technických detailů staveb a jejich umístění, proto je doporučeno vyhodnocení 

jejich vlivů na soustavu Natura 2000 ve stadiu záměru. Přeložka silnice prostorově koliduje 

s korytem Tiché Orlice na úseku, osídleném mihulemi, tj. předmětem ochrany EVL Tichá 

Orlice. Vhodným technických řešením přemostění a dodržením bezpečnostních zásad stavby 

však lze negativní vlivy stavby na EVL a její předmět ochrany prakticky zcela eliminovat. 

Obě hodnocení byla zpracovávána ve dvou fázích. Po prvním posouzení byly 

rozvojové plochy s potenciálně významně nepříznivým vlivem na soustavu Natura 2000 

a krajinný ráz z návrhu vyloučeny. Podkladem pro vypracování hodnocení vlivu na životní 
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prostředí byla Změna č. 1 územního plánu Králíky – návrh, grafická a textová část, verze 

červen 2014.  

Z procesu vyhodnocení vlivů předmětných záměrů územního plánu na jednotlivé 

složky životního prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů: 

 Významný nepříznivý vliv – nebyl identifikován. 

 Nepříznivý vliv – jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen zábor ZPF v plochách Z1/Bv-

2, Z1/Bmr-8/rozšíření 1, Z1/Vz-2 a Z1/Ds-1a až 1d, vliv na PUPFL v ploše Z1/Nzt-4, 

vliv na faunu v plochách Z1/Ds-1a až 1d, Z1/Ds-11 a 12 a Z1/P7, vliv na povrchový 

odtok v ploše Z1/P6, vliv na ÚSES v plochách Z1/Ti-3, Z1/Ds-1a a Z1/Ds-2 a vliv 

ploch Z1/Ds-1a až 1d a Z1/Nzt-4 na krajinný ráz. 

 Nevýznamný až nepříznivý vliv - vliv záměru v ploše Z1/Ti-2 na ovzduší, Z1/Ti-1 

na faunu a vliv plochy Z1/Nzt-4 na zvýšení hluku. 

 Příznivý vliv - jako příznivý se předpokládá vliv na imisní a hlukovou situaci (Z1/Ds-

1a až 1d), vliv na veřejné zdraví (Z1/Ds-1a až 1d, Z1/Ds-3 až 17, Z1/K1, Z1/Nzt-3, 

Z1/Nzt-4), sociálně ekonomický vliv na obyvatelstvo (Z1/Vz-2, Z1/P8, Z1/P9, 

Z1/P12, Z1/X1-1a, 1b), vliv na flóru a faunu, vodní režim a krajinný ráz v plochách 

Z1/Nzt-2a až 2d, W1-upraveno Z1, kladný vliv plochy W1 jako významného 

krajinného prvku, vliv plocha Z1/Nzt-1a, 1b na retenční schopnost území a vliv plochy 

Z1/P13 na krajinný ráz. 

Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové. Na základě posouzení 

vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou navržena ochranná opatření, 

která snižují významnost těchto vlivů (viz Kap. 11.1 a 11.2). Před výstavbou záměrů 

naplňujících některá z ustanovení § 4 zákona 100/2001 Sb., bude aplikován proces EIA, který 

garantuje minimalizaci vlivu staveb na ŽP.  

Posouzení vlivu Změny č. 1 ÚP Králíky dle §10i zákona 100/2001 Sb., v rozsahu 

přílohy zákona č. 183/2006 Sb., a dle §45i zákona č. 114/92 Sb. neprokázala žádné 

významně nepříznivé vlivy na životní prostředí, proto lze ke koncepci vydat souhlasné 

stanovisko: 

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

vydává souhlasné stanovisko ke koncepci  

„Změna č. 1 Územního plánu Králíky“ 

za dodržení následujících podmínek: 

1. Doplnit podmínku využití plochy Z1/Nzt-4 (k. ú. Králíky) - pro plochu určit specifické 

podmínky plošného a prostorového uspořádání tím, že realizace záměru v lokalitě 

bude v navazujících řízeních podrobena hodnocení vlivu na krajinný ráz. 
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2. Zmenšit rozsah zastavitelné plochy Z1/P6 – vymezit mimo aktivní zónu záplavové 

oblasti řeky Moravy 

3. V ploše protipovodňového opatření Z1/K1 podmínit využití území, které je zároveň 

součástí ÚSES, pouze k rozlivu povodňových průtoků řeky Moravy bez terénních 

úprav.  

4. V podmínce využití koridoru Z1/Ti-3 „respektovat prvky lokálního územního systému 

ekologické stability, které se v trase nacházejí“ vypustit slovo „lokálního“.  

5. Podmínit plochu technické infrastruktury Z1/Ti-2 - v dalším stupni projektové 

dokumentace by mělo být doloženo, že negativní vlivy z procesů, které budou na ploše 

probíhat (imisní a pachová zátěž), nezasáhnou nepříznivě žádný ze stávajících objektů 

hygienické ochrany v sousedství.  

6. Doplnit podmínku využití plochy Z1/P11 pro bydlení a pro funkčně obdobné stavby 

a plochy vyžadující ochranu před hlukem až po splnění hygienických limitů z hlediska 

hluku. 

7. Pro plochu Z1/P9 určit specifické podmínky plošného a prostorového uspořádání tím, 

že v lokalitě budou realizovány pouze stavby, pro které bude vypracovávat 

architektonickou část projektové dokumentace autorizovaný architekt. 

8. Plochu Z1/P10 nerozšiřovat oproti stávajícímu zastavěnému území výše do svahů, 

rozsah plochy zmenšit o SZ část, která vybíhá do krajiny.  

9. Odebrat z návrhu změny ÚP plochu územní rezervy Z1/R10(Bv). 

10. Vytvořit územní rezervu pro obnovení zástavby v ploše Z1/R11(Ri) na stp. 241 

a pouze na přiměřené části souvisejícího pozemku p.č. 2033/1 pro 1 objekt rekreace. 

11. V ploše Z1/R12(Ri) vytvořit územní rezervu na stp. 240 a souvisejícím pozemku 

p.č. 2033/2 (vypustit p. č. 2033/3). 
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