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1. Úvod 

1.1. Zadání 

Toto hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (dále také jen hodnocení) bylo vyhotoveno 

jako část B dokumentace vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Hodnocení odpovídá požadavkům 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z hlediska posuzování 

dopadů územního plánu na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), které na 

území České republiky tvoří soustavu Natura 2000. Předmětem hodnocení je návrh Územního 

plánu obce Lichkov. Hodnocení bylo zpracováno na základě stanoviska Krajského úřadu 

Pardubického kraje, který jako příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku 

č.j. 95128/2011/OŽPZ/Le ze dne 25. 11. 2011 nevyloučil významný vliv návrhu zadání 

územního plánu Lichkov na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost PO Králický Sněžník 

a EVL Tichá Orlice.  

 

1.2. Cíle a metody hodnocení 

Cílem hodnocení je posoudit vlivy Návrhu Územního plánu obce Lichkov na předměty 

ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Součástí Návrhu ÚP je zejména funkční 

vymezení ploch, které budou sloužit ke specifickým účelům. Předložené posouzení vychází 

z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 79/409/EHS, 

směrnice o stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise. 

V první fázi hodnocení byly identifikovány potenciálně dotčené lokality soustavy 

Natura 2000. Dále byly shromážděny literární údaje a dostupná data z mapování biotopů 

a výsledků monitoringu některých druhů (AOPK 2015), které patří k předmětům ochrany 

lokalit soustavy Natura 2000. V měsících červen-září roku 2012 proběhla terénní šetření na 

všech plochách s navrhovanou změnou funkčního využití. Během terénního průzkumu byl na 

návrhových plochách vyhodnocen výskyt potenciálně dotčených předmětů ochrany EVL a PO 

a vyhodnocena kvalita jejich biotopů. Jako zdroj informací bylo využito údajů z posouzení 

vlivu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

závěrečná zpráva - aktualizované znění (EKOEX, 2009) a dále z hodnocení Změny č. 2 ÚP 

obce Lichkov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (Volf, 2010). K dispozici o 

výskytu chřástala polního byly také využity údaje z biologických průzkumů a hodnocení vlivů 

záměrů výstavby VE Lichkov a VE Mladkov na EVL a PO dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

(Bejček, 2007 a 2008). 

Výskyt chřástala polního, jako jediného předmětu v PO Králický Sněžník, byl 

konzultován s panem Romanem Chaloupkem, který je uveden jako specialista na získání dat o 

výskytu chřástala polního v PO Králický Sněžník (Chvojková et al., 2011).   
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Ve druhé fázi hodnocení bylo na základě identifikace potenciálních vlivů 

posuzovaného Návrhu ÚP provedeno posouzení vlivů na předměty ochrany dotčených území 

soustavy Natura 2000 včetně vyhodnocení kumulativních vlivů a poté formulován závěr 

vyhodnocení. Pro vyhodnocení kumulativních vlivů byly využity údaje z databáze EIA/SEA. 

 

2. Údaje o hodnocené koncepci 

Název koncepce: Návrh Územního plánu obce Lichkov 

Pořizovatel:  Městský úřad Králíky 

   Odbor územního plánování a stavební úřad 

   Velké náměstí 5 

561 69 Králíky 

 

Popis koncepce:  

Územní plán řeší správní území obce Lichkov, které je tvořeno jedním katastrálním územím – 

Lichkov. Návrh ÚP obce Lichkov stanoví obecné zásady a požadavky pro budoucí rozvoj 

řešeného území. Mimo obecné zásady jsou v ÚP vymezeny plochy a koridory pro umístění 

konkrétních záměrů s blíže specifikovaným způsobem využití. Přehled návrhových ploch 

vymezených v ÚP je uveden v tabulce 1. Lokalizace jednotlivých ploch je graficky 

znázorněna ve výkresech v příloze návrhu ÚP obce Lichkov. 

 

Tabulka 1: Přehled návrhových ploch  

Označení 
plochy 

Typ 
využití 

Poznámka k využití plochy Specifikace využití 

Z1 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z2 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z3 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z4 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z5 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z6 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z7 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z8 SV bydlení smíšené obytné-
venkovské 

 

Z9 OV veřejná infrastruktura  
Z10 OV veřejná infrastruktura  
Z11 OV veřejná infrastruktura  
Z12 OM malá a střední komerční zařízení  
Z13 OM malá a střední komerční zařízení  
Z14 OS tělovýchovná a sportovní  
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zařízení 
Z15 DS silniční doprava  
Z16 DS silniční doprava  
Z17a  DS silniční doprava - koridor VD1 vedení silnice II/312, kam bude převedena 

silnice č. I/11 
Z17b DS silniční doprava - koridor VD1 vedení silnice II/312, kam bude převedena 

silnice č. I/11 
Z17c DS silniční doprava - koridor VD1 vedení silnice II/312, kam bude převedena 

silnice č. I/11 
Z17d DS silniční doprava - koridor VD1 vedení silnice II/312, kam bude převedena 

silnice č. I/11 
Z17e DS silniční doprava - koridor VD1 vedení silnice II/312, kam bude převedena 

silnice č. I/11 
Z18 TI inženýrské sítě  
P1 SV smíšené obytné-venkovské přestavba 
P2 OM malá a střední komerční zařízení přestavba 
K1 OS1 tělovýchovná a sportovní 

zařízení 
sjezdová trať 

K2 OS1 tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

sjezdová trať 

K3 W plochy vodní a vodohospodářské  
K4 W plochy vodní a vodohospodářské  
K5 W plochy vodní a vodohospodářské  
K6 W plochy vodní a vodohospodářské  

K7 W plochy vodní a vodohospodářské  
K8 W plochy vodní a vodohospodářské  
K9 W plochy vodní a vodohospodářské  
K10 W plochy vodní a vodohospodářské  
K11 W plochy vodní a vodohospodářské  
MC 1-10, 
MK 1-7 

NL, Nsp prvky ÚSES nezastavitelné území; všechny prvky 
ÚSES jsou převážně funkční, kromě 
MK4, který je navržen k doplnění 

 

ÚP dále vymezuje plochy územních rezerv pro stanovené možné budoucí využití, které 

nejsou předmětem hodnocení jejich vlivu na lokality soustavy Natura 2000: 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční – dopravní vybavení (DS1): R1 

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ): R2 

Plochy smíšené výrobní (VS): R3 
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3. Údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 

3.1. Identifikace dotčených lokalit 

Část katastrálního území obce Lichkov je součástí Ptačí oblasti Králický Sněžník 

CZ0711016 a Evropsky významné lokality Tichá Orlice CZ0533314 (viz obrázek 1). Další 

nejblíže situovanou lokalitou je Evropsky významná lokalita Bouda u Těchonína 

CZ0533686, která je od Lichkova vzdálena cca 3 km jižním směrem. 

Dotčení jiných území soustavy Natura 2000 je s ohledem na povahu navrženého 

využití ploch vyloučeno. 

Realizace některých záměrů, pro které jsou v hodnoceném ÚP navrženy jednotlivé 

plochy, koridory a opatření, může ovlivnit předměty ochrany v PO Králický Sněžník a EVL 

Tichá Orlice. Vzhledem k situování návrhových ploch a charakteru jejich využití bylo 

ovlivnění předmětů ochrany EVL Bouda u Těchonína vyloučeno. 

 

Obrázek 1: Poloha řešeného území a okolních lokalit soustavy Natura 2000 
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3.2. Popis dotčených lokalit 

Podrobná charakteristika jednotlivých lokalit i předmětů ochrany je k dispozici 

na internetových stránkách AOPK ČR www.nature.cz, popřípadě www.biomonitoring.cz. 

Pro potřeby hodnocení jsou v dalším textu uvedeny jen základní údaje o dotčených lokalitách 

včetně seznamů předmětů ochrany a jejich stručné charakteristiky. 

Ptačí oblast Králický Sněžník 

Kód lokality: CZ0711016 

Rozloha: 30191, 67 ha 

 

Popis lokality: 

Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na uzemí Hanušovické vrchoviny. Pro oblast je 

charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí. Ve 

vegetačním krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin, méně 

i původní jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter krajiny a biologickou hodnotu 

oblasti má rozptýlená zeleň (porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích, kolem 

vodotečí) a stovky hektarů lučních porostů. Louky byly v minulosti obhospodařovány spíše 

extenzivně nebo jen nepravidelně, v současnosti jsou častěji využívány pro pastvu dobytka a 

jako zdroj sena. Podhorské louky hostí největší populaci chřástala polního (Crex crex) v ČR. 

Tento druh a jeho biotop je jediným hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti Králický 

Sněžník. V roce 2007 byla odhadovaná velikost populace na území oblasti 200 volajících 

samců (Hora et al., 2010). Početnější populaci chřástala polního nalezneme v moravské části 

PO než v té české, kde v posledních letech ubylo pozemků poskytujících chřástalům vhodné 

pozemky pro hnízdění. Výsledky sčítání a sledování stanovišť v PO potvrdily, že hlavní 

jádrové lokality chřástala polního se nacházejí v katastrálních územích obcí Hynčice nad 

Moravou, Křivá Voda, Kopřivná, Podlesí-město, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, 

Šléglov, Vikantice, Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy, Zlatý Potok a Žleb. Katastrální území 

Lichkov tedy není součástí těchto jádrových oblastí. 

   

Popis předmětu ochrany: 

Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků. V 

posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení je 

zde jen ostrůvkovité.  

V současné době žije na území ČR asi 1500 – 1700 párů chřástala polního. Vyhláškou 

č. 395/1992 Sb. je zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů ČR v kategorii silně 

ohrožený. Centrem rozšíření v ČR jsou podhorské lokality v nadmořské výšce mezi 400 – 800 

metrů. Chřástal se vyskytuje především v různých typech luk, řidčeji se nachází v polních 

kulturách. V době hnízdění je důležitým faktorem výška vegetace, která musí být minimálně 

20 cm a významnou roli hraje i hustota a druhové složení porostu. Příliš husté, a v nadzemní 
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vrstvě špatně průchodné porosty, nejsou pro chřástala optimální. Důležitá je rovněž 

přítomnost mokřin a pramenišť s rozptýlenými porosty křovitých vrb. Z afrických zimovišť 

přilétá do České republiky v dubnu – květnu a zůstává zde do srpna – října. Maximum 

výskytu připadá na období květen – srpen. Hnízdění v našich podmínkách začíná v druhé 

polovině května a trvá do první poloviny srpna. Chřástal polní je sukcesivně polygamní druh, 

o snůšku se stará pouze samice. Po snesení prvních vajec opouští samec samici a láká samice 

v okolí nebo opouští lokalitu a odlétá i na velké vzdálenosti, kde opět zakládá nové teritorium. 

Někdy se i samice mohou mezi první a druhou snůškou přemisťovat na větší vzdálenosti. 

Samice běžně hnízdí dvakrát ročně. Největší ohrožení pro chřástaly polní vyplývá ze 

současných způsobů zemědělského hospodaření, zejména z rychlého mechanizovaného 

kosení velkých ploch luk od kraje ke středu. Významná je i doba seče, protože chřástalové 

hnízdí poměrně pozdě a nejsou schopni vyvést mláďata před běžným termínem senoseče. 

Neblaze působí i likvidace lučních pramenišť a mokřadů. Nejjednodušším ochranným 

opatřením je změna způsobu kosení tak, že louka je kosena od centra směrem k okrajům a 

chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních lučních porostů. 

Také pastva dobytka v hnízdní době způsobuje rychlé opuštění lokality chřástaly, 

protože pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvině likviduje nezbytný 

vegetační kryt pro chřástaly. Kromě toho se dobytek na pastvině často soustřeďuje na 

prameništích a ve vlhkých částech pastvin u potoků, které patří k preferovaným stanovištím 

chřástala polního. Rušení chřástala běžným pohybem osob a aktivitami spojenými s osídlením 

(bydlením) či přítomností železničních či silničních komunikací nepatří mezi významné vlivy.    

Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 

Kód lokality: CZ0533314  

Rozloha: 39,17 ha 

 

Popis lokality: 

Jedná se o úsek toku Tiché Orlice od Kunčic u Letohradu (10 km sv. od Ústí nad Orlicí) k 

pramenům. Tok je podhorský v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, lokálně jsou přítomny 

jemnější usazeniny, které jsou nezbytným předpokladem pro výskyt předmětu ochrany této 

lokality, kterým je populace mihule potoční (Lampetra planeri). Z dalších druhů jsou 

přítomny ryby pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný (Salmo trutta), vranka 

obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), lipan podhorní (Thymallus 

thymallus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) a mník jednovousý (Lota lota).   

Podíl populace mihule potoční vyskytující se v EVL Tichá Orlice v poměru k populaci 

tohoto druhu na území ČR se pohybuje mezi 2 % až > 0 %.  Populace zde není izolovaná, 

protože leží uvnitř celkového areálu rozšíření druhu a lokalita je pro zachování druhu velmi 

významná.  
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Popis předmětu ochrany: 

Mihule potoční patří mezi kriticky ohrožené druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb. Vyskytuje se 

výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami, ve kterých žijí larvy 

(zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem 

využívají dospělé mihule jako místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a 

jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, 

kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou.  

Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při 

nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také 

dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka. Přes příznivé zprávy 

o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční v jejím původním areálu je nutné 

zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou existenci. Je 

zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými 

úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se především 

zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů (dle www.biomonitoring.cz). 

 

4. Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany 

4.1. Výskyt předmětů ochrany PO Králický Sněžník 

Jediným předmětem ochrany PO Králický Sněžník je chřástal polní, který využívá výhradně 

bezlesé biotopy. V měsících červen-srpen roku 2012 proběhla terénní šetření na všech 

plochách s navrhovanou změnou funkčního využití, a to i ve večerních i nočních hodinách za 

účelem zjištění možného výskytu chřástala polního. Výskyt byl sledován na základě 

hlasových projevů a bylo také využito magnetofonové nahrávky k provokaci samců. Dále 

byly shromážděny literární údaje a dostupná data z nálezové databáze ochrany přírody ND 

AOPK ČR (AOPK, 2015). K dispozici také byly údaje z biologických průzkumů a hodnocení 

vlivů záměrů výstavby VE Lichkov a VE Mladkov na EVL a PO dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb. (Bejček, 2007 a 2008). 

Výskyt chřástala polního v dotčeném území byl konzultován s panem Romanem 

Chaloupkem, který je garantem pro monitoring chřástala polního v PO Králický Sněžník 

(Chvojková et al., 2011).   

 

4.2. Výskyt předmětů ochrany v EVL Tichá Orlice 

V rámci terénních šetření byla zhodnocena kvalita biotopů pro výskyt mihule potoční 

na území k.ú. Lichkov ve vztahu k navrhovaným plochám, které jsou součástí hodnoceného 

Návrhu ÚP Lichkov. Pro výskyt mihule potoční je nezbytná přítomnost vhodných bahnito-

písčitých náplavů, v nichž se po dobu několika let vyvíjejí její larvy. V rámci k.ú. Lichkov 

tento specifický biotop nalezneme v nejvyšší kvalitě v horní části Tiché Orlice od hranic 

katastrálního území po most u zemědělského družstva. Dále po toku v hustě zastavěné části 
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obce je koryto Tiché Orlice technicky upraveno a náplavy jsou zde menší, ovšem i zde se 

mihule vyskytuje.  

 Hojný výskyt mihule potoční v k.ú. Lichkov je udáván také v nálezové databázi 

ochrany přírody ND AOPK ČR (© Lohniský in Hanel, 2001, © Křesina 2014).   

  

5. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 

5.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení 

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: 

• Návrh pro posouzení – ÚP Lichkov, SURPMO, a.s., červen 2015 (textová část, 

výkresová část). 

 

Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady: 

• Výpis údajů z Nálezové databáze AOPK ČR o výskytu předmětů ochrany PO 

Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice.  

• Terénní biologický průzkum návrhových ploch zaměřený na výskyt předmětů ochrany 

lokalit soustavy Natura 2000 v roce 2012. 

• Údaje o výskytu chřástala polního získané monitoringem druhu v letech 2011-2012 

v k.ú. Lichkov (Chaloupek, Urban, 2012). 

• Biologické hodnocení výstavby VE Lichkov a VE Mladkov (Bejček, 2007 a 2008).  

• Hodnocení vlivu záměru VE Lichkov a VE Mladkov na lokality soustavy Natura 2000 

dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Bejček, 2007 a 2008).  

• Hodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Lichkov dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.  (Volf, 

2010). 

 

Pro provedení hodnocení vlivu ÚP Lichkov na PO Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice byly 

tyto podklady shledány jako dostatečné.  

 

5.2. Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

V první fázi hodnocení bylo provedeno posouzení všech ploch a koridorů navrhovaných 

v ÚP. V této fázi bylo na základě znalostí o charakteru a poloze jednotlivých záměrů a jejich 

vztahu k územím soustavy Natura 2000 rozhodnuto, zda daný záměr může mít vliv na území 

soustavy Natura 2000. Výběr přitom nebyl založen pouze na prostorových vztazích (územním 

střetu) mezi záměry a součástmi soustavy Natura 2000, ale byly brány v úvahu i možnosti 

nepřímého ovlivnění, které by mohlo být způsobeno záměry vzdálenými od území soustavy 

Natura 2000. Výsledky tohoto prvotního screeningu jsou uvedeny v tabulce 2, kde je přehled 

navrhovaných ploch a koridorů, a u všech je uvedeno, zda byl jejich vliv na lokality soustavy 

Natura 2000 vyloučen, či nikoliv. Pokud je navržená plocha v přímém střetu s územím či 
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hranicí EVL a PO nebo může dojít k dálkovému působení na příznivý stav předmětů ochrany 

lokalit soustavy Natura 2000 je ve třetím sloupci uveden její název.  

Použitá klasifikace je dvoustupňová: 

• Vliv vylou čen: Záměr nebude mít na soustavu Natura 2000 vliv. Jedná se o záměry, u 

nichž je možné na základě informací o jejich charakteru a vzdálenosti od lokalit 

soustavy Natura 2000 jednoznačně vyloučit možnost významného ovlivnění předmětů 

ochrany a celistvosti území soustavy Natura 2000. 

• Vliv nevyloučen: Nelze vyloučit možnost negativního ovlivnění soustavy Natura 

2000. Takto ohodnocené záměry byly předmětem dalšího podrobnějšího posuzování, 

které mělo za úkol určit významnost vlivu.  

 
Tabulka 2: Přehled návrhových ploch vymezených v územním plánu obce Lichkov 
s určením jejich možného vlivu na lokalitu soustavy Natura 2000 
 
Označení 
plochy 

Typ 
využití 

Poznámka k využití plochy Potenciálně ovlivněná 
lokalita soustavy Natura 
2000 

Vliv 

Z1 SV bydlení smíšené obytné-venkovské x vyloučen 
Z2 SV bydlení smíšené obytné-venkovské x vyloučen 
Z3 SV bydlení smíšené obytné-venkovské x vyloučen 
Z4 SV bydlení smíšené obytné-venkovské x vyloučen 
Z5 SV bydlení smíšené obytné-venkovské x vyloučen 
Z6 SV bydlení smíšené obytné-venkovské x vyloučen 
Z7 SV bydlení smíšené obytné-venkovské PO Králický Sněžník nevyloučen 
Z8 SV bydlení smíšené obytné-venkovské PO Králický Sněžník nevyloučen 
Z9 OV veřejná infrastruktura x vyloučen 
Z10 OV veřejná infrastruktura x vyloučen 
Z11 OV veřejná infrastruktura x vyloučen 
Z12 OM malá a střední komerční zařízení x vyloučen 
Z13 OM malá a střední komerční zařízení x vyloučen 
Z14 OS tělovýchovná a sportovní zařízení EVL Tichá Orlice nevyloučen 
Z15 DS silniční doprava x vyloučen 
Z16 DS silniční doprava x vyloučen 
Z17a  DS silniční doprava - koridor VD1 PO Králický Sněžník nevyloučen 
Z17b DS silniční doprava - koridor VD1 PO Králický Sněžník nevyloučen 
Z17c DS silniční doprava - koridor VD1 PO Králický Sněžník nevyloučen 
Z17d DS silniční doprava - koridor VD1 PO Králický Sněžník nevyloučen 
Z17e DS silniční doprava - koridor VD1 PO Králický Sněžník nevyloučen 
Z18 TI inženýrské sítě x vyloučen 
P1 SV smíšené obytné-venkovské PO Králický Sněžník nevyloučen 
P2 OM malá a střední komerční zařízení             x vyloučen 
K1 OS1 tělovýchovná a sportov. zařízení             x vyloučen 
K2 OS1 tělovýchovná a sportov. zařízení PO Králický Sněžník nevyloučen 
K3 W plochy vodní a vodohospodářské x vyloučen 
K4 W plochy vodní a vodohospodářské PO Králický Sněžník nevyloučen 
K5 W plochy vodní a vodohospodářské PO Králický Sněžník nevyloučen 
K6 W plochy vodní a vodohospodářské x vyloučen 
K7 W plochy vodní a vodohospodářské x vyloučen 
K8 W plochy vodní a vodohospodářské PO Králický Sněžník nevyloučen 
K9 W plochy vodní a vodohospodářské PO Králický Sněžník nevyloučen 
K10 W plochy vodní a vodohospodářské PO Králický Sněžník nevyloučen 
K11 W plochy vodní a vodohospodářské PO Králický Sněžník nevyloučen 
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MC6-10,  
MK5 

NL, 
Nsp 

prvky ÚSES x vyloučen 

MK1, MK2, 
MK3, MC3,  
MC 4 

Nsp prvky ÚSES EVL Tichá Orlice nevyloučen 

MC1, MC2, 
MC5, MK4, 
MK6, MK7 

Nsp prvky ÚSES PO Králický Sněžník 
 

nevyloučen 

 
V dalších částech hodnocení jsou popisovány a podrobně vyhodnocovány pouze dílčí 

záměry, u nichž nebylo možné předem vyloučit negativní vliv na lokality soustavy Natura 

2000. 

 

5.3. Komentář k hodnocení ploch a záměrů, u nichž nebyl vyloučen negativní 

vliv na lokality soustavy Natura 2000 

Plocha Z7: SV 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sněžník, hranice PO je nejblíže vzdálena 

cca 250 m severním směrem. Plocha navazuje na zastavěnou část obce a je situována na 

okraji rozsáhlých lučních porostů, které jsou částečně koseny, částečně paseny. Jedná se o 

kulturní louky, které jsou koseny několikrát ročně a nejsou tak preferovaným biotopem 

chřástala polního. Využití plochy je navrhováno jako smíšené obytné venkovské (SV) 

s maximální mírou zastavění 40 %. V roce 2000 byl v okolí plochy doložen výskyt chřástala 

polního (ND AOPK ČR, 2012), při terénních šetřeních v roce 2012 zde jeho výskyt nebyl 

potvrzen.  

 Vzhledem k situování plochy v návaznosti na okolní zástavbu při okraji lučních 

porostů nedojde výstavbou k jejich fragmentaci. Realizace záměru neznamená ztrátu 

potenciálního biotopu chřástala polního na území PO, ale v blízkosti její hranice. S ohledem 

na způsob navrhovaného využití plochy nedojde ke vzniku významného zdroje rušení 

populace chřástala polního v blízkosti PO Králický Sněžník.  

Z důvodu zásahu do možného biotopu chřástala polního mimo území PO bude mít 

změna jejího využívání mírně negativní vliv na předmět ochrany v PO Králický Sněžník.  

 

Plocha Z8: SV 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sněžník, hranice PO je nejblíže vzdálena 

cca 350 m východním směrem. Navazuje na zastavěnou část obce a je součástí rozsáhlých 

lučních porostů, které jsou částečně koseny, částečně paseny.  Jedná se o kulturní louky, které 

jsou koseny několikrát ročně a nejsou preferovaným biotopem chřástala polního. Využití 

plochy je navrhováno jako smíšené obytné venkovské (SV) s maximální mírou zastavění 

40 %. V roce 2000 byl v okolí plochy doložen výskyt chřástala polního (ND AOPK ČR 

2012), při terénních šetřeních v roce 2012 zde jeho výskyt nebyl potvrzen.  
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 Vzhledem k situování plochy v návaznosti na okolní zástavbu při okraji lučních 

porostů nedojde výstavbou k jejich fragmentaci. Realizace záměru neznamená ztrátu 

potenciálního biotopu chřástala polního na území PO, ale v blízkosti její hranice. S ohledem 

na malou rozlohu plochy a způsob navrhovaného využití plochy nedojde ke vzniku 

významného zdroje rušení populace chřástala polního v blízkosti PO Králický Sněžník.  

Z důvodu zásahu do možného biotopu chřástala polního mimo území PO bude mít 

změna jejího využívání mírně negativní vliv na předmět ochrany v PO Králický Sněžník.  

 

Z14: OS 

Plocha se nachází v těsném sousedství EVL Tichá Orlice mezi současným hřištěm a korytem 

řeky a je navržena pro sportovní využití. K ovlivnění předmětu ochrany EVL může dojít 

znečištěním vodního prostředí toku či nevhodnými úpravami břehů či koryta toku.  

Při realizaci záměru nesmí dojít k zásahu do vodního prostředí toku či k negativnímu 

ovlivnění kvality vody v toku. V případě, že bude realizace záměru znamenat výstavbu 

doprovodného občanského vybavení (stravování, ubytování) či technické či dopravní 

infrastruktury, budou dodržena všechna nařízení či předpisy v oblasti ochrany vod a životního 

prostředí. Při výstavbě nebude narušeno koryto toku či jeho břehy. Je velice 

nepravděpodobné, že by změnou ve využívání plochy byla významně narušena morfologie 

koryta a došlo ke znečištění vody v toku a k ovlivnění populace mihule potoční v EVL Tichá 

Orlice. Vliv realizace záměru je vyhodnocen jako nulový. 

 

Z17 (Z17a, Z17b, Z17c, Z17d, Z17e): DS 

Plochy Z17a-Z17e tvoří dopravní koridor (VD1 - obchvat Lichkova) a jsou navrženy 

k přesunutí vedení silnice č. I/11. Plochou Z17b prochází hranice PO Králický Sněžník a 

ostatní plochy Z17 leží na území PO Králický Sněžník. Plochy Z17b-Z17e se nacházejí 

v trase současné komunikace, a proto jejich dotčení nebude mít na předmět ochrany v PO 

Králický Sněžník žádný vliv. Pouze plocha Z17a vymezuje vedení komunikace zcela nově a 

protíná luční porosty a ornou půdu severně od zastavěného území obce Lichkov.  

Vedení trasy je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (2009), 

konkrétně se jedná o záměr D28 - přeložka silnice I/11; úsek Šedivec – Lichkov. Posouzení 

vlivu této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, provedl RNDr. Milan 

Macháček v roce 2009. Závěrem hodnocení bylo konstatování, že vliv realizace záměru na 

EVL Tichá Orlice a PO Králický Sněžník nelze vyhodnotit z důvodu nedostatečné 

podrobnosti umístění stavby a jejího technického řešení. V hodnoceném návrhu ÚP nejsou i 

nadále parametry komunikace specifikovány. 

Výstavba silničních komunikací představuje trvalý zásah do biotopu druhu a může také 

docházet k přímému ohrožení jedinců chřástala či k rušení vlivem světla a hluku. Chřástali 
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jsou schopni po určitou dobu přítomnost komunikace tolerovat, ale poté dochází ke snižování 

početnosti až k opuštění stanoviště (Chvojková et al., 2011).  

Dle dostupných dat byl v roce 2011 a 2012 v navržené trase komunikace výskyt 

chřástala polního zaznamenán. Většina dotčených pozemků je v současnosti využívána jako 

orná půda (obilí, jetelotravní směs) či jako kulturní louka. Pouze ojediněle se v sousedství 

trasy vyskytují preferovaná stanoviště pro chřástala polního. K ovlivnění chřástalů může dojít 

jednak ztrátou jejich biotopu a také působením hluku a v nočních hodinách i světla při 

provozu komunikace. Navržená trasa je vedena v  sousedství zastavěného území obce a její 

realizace nebude znamenat významnou fragmentaci lučních porostů. V současnosti nejsou 

známy technické parametry komunikace a přesná míra ztráty lučních stanovišť. Realizací 

zmírňujících opatření, např. výsadbou clonících pásů dřevin či instalací protihlukových stěn, 

může být negativní působení světla a hluku značně minimalizováno.  

Katastrální území Lichkova nepředstavuje jádrovou oblast pro výskyt chřástala 

polního (Hora et al., 2010). Při biologickém průzkumu okolí stavby VTE v roce 2007 

(Bejček, 2007) nebyl v dotčeném území výskyt chřástala potvrzen, ovšem při průzkumech 

v letech 2011 a 2012 zde byli chřástali zaznamenáni a někteří i okroužkováni. Otázkou 

zůstává, zda se jednalo o náhodný výskyt při přeletu mezi hnízdišti nebo sem byli ptáci 

vytlačeni při senosečích nebo zda zde chřástali hnízdí. Hnízdění v polních kulturách není 

časté (Cadbury in Rhys et al., 1997). Realizací záměru nedojde ke ztrátě preferovaných 

biotopů chřástala polního. 

Pro vyhodnocení ztráty biotopu chřástala či jeho narušení je nutné provést několikaleté 

detailní sledování výskytu chřástala polního na místě stavby i v jejím širším okolí. 

V současnosti bez znalosti přesného umístění stavby a jejich technických parametrů nelze 

realizaci záměru vyhodnotit. Realizací zmírňujících opatření mohou být nepřímé negativní 

vlivy spojené s vyššími intenzitami hluku a světla minimalizovány. Vyhodnocení vlivu si 

vyžádá samostatné hodnocení vlivu výstavby komunikace dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 

které bude založeno na nejméně dvouletém aktuálním biologickém průzkumu. Součástí bude i 

navržení vhodných zmírňujících opatření k minimalizaci negativního ovlivnění výstavby a 

provozu komunikace.  

 

P1: SV (přestavba) 

Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník a většina plochy je v současnosti využívána 

k bydlení či jako zahrada. Na ploše se nevyskytuje vhodný biotop pro chřástala polního. 

Nejbližší výskyt chřástala byl zaznamenán ve vzdálenosti větší než 200 m do návrhové 

plochy.  

 Realizací záměru nedojde ke ztrátě biotopu chřástala polního. Vzhledem k malé 

rozloze plochy a způsobu jejího současného využívání, nebude realizace záměru znamenat 

významné negativní ovlivnění předmětu ochrany v PO Králický Sněžník. 
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Plocha K2: OS1 (sjezdová trať)  

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sněžník a je navržena paralelně s již schválenou 

sjezdovou tratí v jižní části katastrálního území Lichkov. Plocha je součástí rozsáhlých 

lučních porostů, které jsou částečně koseny, částečně paseny. V roce 2005 byl v tomto území 

doložen výskyt chřástala polního (ND AOPK ČR, 2012), ovšem při terénních šetřeních 

v 2012 zde jeho výskyt potvrzen nebyl. Plocha a její okolí odpovídá nárokům na hnízdní 

biotop chřástala polního. Využití plochy jako sjezdové trati v zimním období nikterak 

neovlivní populaci chřástala polního, protože chřástali přilétají ze zimovišť v dubnu a odlétají 

v září. Ovšem zcela nevhodné jsou terénní úpravy prováděné v letním období či trvalé 

odvodnění pozemků, které změní charakter vegetace preferované chřástaly. K ovlivnění 

terénního povrchu v malém rozsahu může dojít při výstavbě lyžařského vleku či 

doprovodných objektů. 

K minimalizaci ovlivnění je nevhodné provádět rozsáhlé terénní úpravy povrchu či 

zasahovat do stávajícího vodního režimu. Realizace záměru nebude znamenat významné 

negativní ovlivnění populace chřástala v PO Králický Sněžník a její vliv lze vyhodnotit jako 

mírně negativní.   

 

Plochy K4 a K5: W (vodní plochy) 

Navržené plochy se nacházejí na území PO Králický Sněžník. Na základě terénního šetření 

bylo zjištěno, že se zde již v současnosti menší vodní plochy nacházejí. Jedná se o menší 

průtočné rybníčky. V sousedství je dle nálezových dat potvrzen výskyt chřástala polního. 

 Chřástal polní preferuje pro svoje hnízdění vlhké mokřadní biotopy, často v okolí 

drobných vodotečí. Odvodňování takovýchto ploch ovlivní charakter vegetace, a tím biotopu 

chřástala polního. Vybudované rybníčky jsou malé rozlohy a jsou umístěny v závěru menšího 

údolí. Jejich realizace nikterak neovlivnila okolní luční porosty. Zcela nežádoucí je výstavba 

doprovodných staveb či jiné technické infrastruktury.  

 Vzhledem k malé rozloze vybudovaných vodních ploch neznamená jejich realizace 

významné ovlivnění populace chřástala polního v PO Králický Sněžník. 

 

Plocha K8: W (vodní plocha) 

Plocha navržená pro stavbu rybníka se nachází v těsném sousedství hranice PO Králický 

Sněžník. V současnosti se zde nachází mokřadní olšina. Realizací záměru nedojde k přímé 

ztrátě stanoviště chřástala polního. Ovšem v sousedství návrhové plochy pod cestou se 

vyskytují mokřadní biotopy vhodné pro výskyt chřástala polního. Je třeba přijmout takové 

technické řešení podoby rybníka, aby nedošlo k významnému narušení hydrologických 

poměrů v okolí plochy. Realizace záměru nebude mít významný vliv na populaci chřástala 

polního v PO Králický Sněžník.  
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Plocha K9: W (vodní plocha) 

Plocha leží na území PO Králický Sněžník. Je součástí rozsáhlých lučních porostů, některé 

jsou využívané jako pastvina, některé v menší míře jako orná půda. Na místě stavby rybníka 

se nevyskytuje preferované stanoviště pro výskyt chřástala polního. Vzhledem k malé rozloze 

návrhové plochy a absenci vhodného stanoviště pro chřástala polního nebude realizace 

záměru znamenat ovlivnění jeho populace v PO Králický Sněžník. 

 

Plochy K10 a K11: W (vodní plochy) 

Plocha K10 leží na území PO Králický Sněžník, plocha K11 v jejím sousedství, za hranicí 

PO. Obě plochy jsou situovány na okraji rozsáhlých lučních porostů, které jsou využívané 

částečně jako pastvina, některé v menší míře jako orná půda. Na místě stavby vodních ploch 

se nevyskytují preferovaná stanoviště pro výskyt chřástala polního. Vzhledem k jejich malé 

rozloze a absenci vhodného stanoviště pro chřástala polního i v jejich okolí, nebude realizace 

záměru znamenat ovlivnění jeho populace v PO Králický Sněžník. 

 

Plochy MK 1, MK 2, MK 3, MC 3, MC 4: prvky ÚSES 

Plochy prvků ÚSES jsou nezastavitelné. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné 

vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení 

ekologické stability a narušení jejich funkčnosti. 

 Plochy MK 1, MK 2 a MK 3 jsou vymezeny podél toku řeky Tichá Orlice, která je 

EVL. Pokud bude prováděna výsadba či obnova těchto prvků zeleně, je nutné se vyvarovat 

zásahu do koryta toku a narušení břehů, které by vedlo k narušení morfologie toku a 

splaveninového režimu. Samotné výsadby zeleně budou mít pozitivní vliv na populaci mihule 

potoční v Tiché Orlici.  

Případná obnova biocenter MC 3 a MC 4 v bezprostřední blízkosti Orlice bude 

znamenat taktéž pozitivní ovlivnění předmětu ochrany v EVL Tichá Orlice, ovšem nesmí 

dojít k ovlivnění koryta toku a jeho břehů.   

 

Plochy MK 4, MK 6, MK 7, MC 1, MC 2, MC 5:  prvky ÚSES 

Plochy prvků ÚSES jsou nezastavitelné. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné 

vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení 

ekologické stability a narušení jejich funkčnosti. 

 Výše uvedené prvky ÚSES jsou vymezeny na území PO Králický Sněžník. Chřástal 

polní preferuje pro svoje hnízdění vlhké mokřadní biotopy, často v okolí drobných vodotečí, 

mokřadů a na vlhkých neobhospodařovaných plochách. Chřástal se zde pravidelně vyskytuje i 

v letech, kdy v důsledku přirozeného kolísání populace dochází k opuštění méně vhodných 

stanovišť na kulturních loukách, na úhorech či v polních kulturách.  

 Případná výsadba zeleně při obnově biocenter MC 1, MC 2 a MC 5 bude situována 

mimo podmáčené travní porosty, které jsou preferovaným biotopem chřástala polního a 
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nedojde tak k ovlivnění jeho populace v PO Králický Sněžník. Plochy biocenter je vhodné 

udržovat kosením s následným odvozem travní hmoty. Péči o travní porosty je nutné provádět  

mimo hnízdní období chřástala polního, tj. od srpna do září.  

 Výsadby liniové zeleně mohou v krajině obývané chřástaly sloužit jako vhodná 

opatření ke snížení působení rušivých vlivů (hluk, světlo i snížení přístupnosti biotopů 

chřástala). Jedná se většinou o úzké pásy zeleně v zemědělsky obhospodařované krajině. 

Realizace biokoridorů MK 4, MK 6 a MK 7 formou zelených pásů původních druhů dřevin 

v navrženém rozsahu nebude znamenat ovlivnění populace chřástala polního v PO Králický 

Sněžník. Před jejich realizací by měl být proveden aktuální průzkum výskytu chřástala 

v rámci těchto ploch a jejich okolí. Měl by být také zhodnocen potenciál plochy pro výskyt 

chřástala polního.  

 

5.4. Vyhodnocení významnosti vlivu Návrhu ÚP na předměty ochrany 

Na základě výše uvedeného hodnocení jsou v následujícím přehledu (tabulka 4) klasifikovány 

hodnoty vlivů jednotlivých návrhů ploch, koridorů a opatření, které by mohly ovlivnit lokality 

soustavy Natura 2000. Uvedené hodnoty vlivů vyjadřující míru potenciálního ovlivnění 

lokalit jsou stanoveny dle metodických pokynů MŽP. Jsou rozlišovány tyto kategorie: 

 
-2 Významně negativní vliv: Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 

podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Negativní vliv ve smyslu 
odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Vylučuje přijetí koncepce (resp. koncepci je možné 
schválit pouze v určených případech dle odst.  9 a 10 § 45i ZOPK). 
 

-1 Mírn ě negativní vliv: Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo 
do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit zmírňujícími 
opatřeními. Nevylučuje realizaci koncepce. 
 

0 Nulový vliv: Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na předměty ochrany a celistvost 
lokality Natura 2000. 

+1 Mírně pozitivní vliv Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný pozitivní vliv Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.  

? Možný negativní vliv: Může dojít k negativnímu ovlivnění soustavy Natura 2000. Díky 
neurčitostem plynoucím z charakteru koncepce však není možné vyhodnotit 
jeho významnost. Vliv bude přinejmenším mírný, není však vyloučeno, že 
při hodnocení konkrétní podoby záměru na EVL a PO bude vliv určen jako 
významně negativní. Nevylučuje realizaci koncepce s podmínkou, že 
záměr bude posouzen v navazujících stupních schvalovacího procesu 
(např. územní řízení).  

 

Jako hranice pro stanovení významně negativního vlivu je v zahraničních studiích používána 

hranice 1 % nebo i nižší (Lambrecht, Trautner, 2007, Roels 2009 in Chvojková et al., 2011). 
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Jedná se pouze o orientační hodnotu, je třeba významnost ovlivnění posoudit dle konkrétní 

situace, kdy ovlivnění méně než 1 % může být pokládáno za významně negativní vliv a 

naopak v některých případech může být hranice i vyšší. 

 

Tabulka 3: Klasifikace vlivu vybraných ploch a staveb 
Označení 

plochy 

Typ 

využití 

Poznámka k využití plochy Potenciálně ovlivněná lokalita 

soustavy Natura 2000 

Významnost 

vlivu 

Z7 SV bydlení smíšené obytné-

venkovské 

PO Králický Sněžník -1 

Z8 SV bydlení smíšené obytné-

venkovské 

PO Králický Sněžník -1 

Z14 OS tělovýchovná a sportovní 

zařízení 

EVL Tichá Orlice 0 

Z17a – 

Z17e 

DS silniční doprava - koridor VD1 PO Králický Sněžník               ? 

P1 SV smíšené obytné-venkovské PO Králický Sněžník 0 

K2 OS1 tělovýchovná a sportov. 

zařízení 

PO Králický Sněžník -1 

K4 W plochy vodní a 

vodohospodářské 

PO Králický Sněžník -1 

K5 W plochy vodní a 

vodohospodářské 

PO Králický Sněžník -1 

K8 W plochy vodní a 

vodohospodářské 

PO Králický Sněžník -1 

K9 W plochy vodní a 

vodohospodářské 

PO Králický Sněžník 0 

K10 W plochy vodní a 

vodohospodářské 

PO Králický Sněžník 0 

K11 W plochy vodní a 

vodohospodářské 

PO Králický Sněžník 0 

MK1, 
MK2, 
MK3, MC3,  
MC 4 

Nsp prvky ÚSES EVL Tichá Orlice +1 

MC1, MC2, 
MC5 
 

Nsp prvky ÚSES PO Králický Sněžník 0 

MK4, 
MK6, MK7 

Nsp prvky ÚSES PO Králický Sněžník 0 

 

Všechny ostatní návrhy, u nichž byl v první fází hodnocení vliv na území soustavy Natura 

2000 vyloučen, jsou podle klasifikace MŽP hodnoceny jako záměry s nulovým vlivem. 

 Odůvodnění stanovení míry významnosti vlivu je uvedeno v popisu jednotlivých 

ploch, u kterých nebylo vyloučeno ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v kapitole 3.4 

tohoto hodnocení. 
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5.5. Vyhodnocení kumulativních vlivů 

Kumulativním vlivem se rozumí ovlivnění jedné lokality větším počtem záměrů, jejichž 

společné působení může přesáhnout hranici významně negativního vlivu. Během posuzování 

Návrhu ÚP Lichkov byl mírně negativní vliv definován u několika záměrů ovlivňujících 

biotop chřástala polního, který je jediným předmětem ochrany PO Králický Sněžník. 

Konkrétně se jedná o plochy Z7, Z8, K2, K4, K5 as K8. Pouze plochy K4 a K5, na kterých 

jsou již vodní plochy realizovány, leží na území PO Králický Sněžník. Jejich celková rozloha 

je 0,1 ha. Ostatní návrhové plochy jsou umístěny mimo území PO. Plochy pro výstavbu (Z7 a 

Z8) jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území obce a dotknou se kulturních luk, které 

nejsou preferovaným biotopem chřástala polního. Přímé ovlivnění lučních porostů při 

realizaci sjezdové dráhy (plocha K2) bude minimální. K přímému ovlivnění biotopu chřástala 

polního nedojde ani v případě výstavby rybníka na ploše K8. 

 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebude realizace Návrhu ÚP Lichkov 

znamenat významné kumulativní ovlivnění populace chřástala polního v PO Králický 

Sněžník.  

K vyhodnocení míry negativního vlivu při výstavbě obchvatu Lichkova (plochy 

Z17a - e) nejsou dostupné technické parametry stavby. Realizace této dopravní stavby si 

vyžádá samostatné hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.   

 

5.6. Vyhodnocení přeshraničních vlivů 

Nejblíže situovanou lokalitou soustavy Natura 2000 na území Polska je  EVL Góry Bialskie i 

Grupa ŚnieŜnika (PLH020016), která se nachází cca 9 km SV od dotčené plochy a navazuje 

na PO Králický Sněžník na území ČR. Předmětem ochrany jsou zde evropsky významná 

stanoviště a druhy rostlin a živočichů, mezi nimi i šest druhů letounů.  

 Vzhledem k umístění návrhových ploch a charakteru záměrů nedojde při realizaci 

návrhu ÚP Lichkov v ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 mimo území ČR. 

 

5.7. Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit 

Úkolem tohoto hodnocení je také posoudit vliv Návrhu ÚP obce Lichkov na celistvost 

dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Celistvost je chápána jako ekologická integrita 

lokality, která zahrnuje ekologické vazby, struktury a klíčové charakteristiky (diverzita) ve 

vztahu k předmětům ochrany a jejich zachování ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

Vyhodnocené návrhové plochy ÚP Lichkov vzhledem k jejich umístění a rozloze nebudou 

mít vliv na celistvost dotčených lokalit soustavy Natura 2000. 

 Vliv realizace silničního obchvatu Lichkova (plocha Z17a-e) na PO Králický Sněžník 

nebylo možné z důvodu obecnosti záměru vyhodnotit. Obchvat je situován na okraji ptačí 
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oblasti. Hodnocení vlivu tohoto záměru si vyžádá samostatné hodnocení dle § 45i zákona č. 

114/1992 Sb., kde bude mimo jiné vyhodnocen také vliv na celistvost soustavy Natura 2000. 

 

6. Závěr 

Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit vliv Návrhu ÚP Lichkov na předměty ochrany 

a celistvost území soustavy Natura 2000. Jako potenciálně dotčená byla určena PO Králický 

Sněžník a EVL Tichá Orlice.  

 Na základě dostupných podkladů nemá hodnocená koncepce významný negativní vliv 

na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. 

S ohledem na nedostatek informací nebylo možné vyhodnotit změnu ve využití plochy 

Z17, která je převzata ze ZÚR Pardubického kraje pro realizaci obchvatu Lichkova.   
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