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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Seznam podkladů 

Podkladem pro práce na Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území byly 
zejména následující materiály: 

� dosud platná ÚPD obce 

� Návrh ÚP Lichkov, SURPMO, a.s. - Projektové středisko Hradec Králové, červen 2015  

� Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR  

� Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění Aktualizace č. 1, AURS, spol. 
s r.o. 

� Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Králíky – úplná aktualizace  
2014  

� Zákony, vyhlášky a další právní předpisy ze všech uplatněných odvětví a oborů 
v aktuálním znění - především:       

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- Vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti  

- Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)  

- Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 
o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (SEA) ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb. 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

� Posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí v platném znění – Návrh Územního plánu Lichkov, EMPLA AG, 
spol. s r.o., Hradec Králové, červen 2015 

� Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. – 
Návrh Územního plánu Lichkov, Jan Losík, Alice Háková, červen 2015 

� Internetové zdroje související s předmětem díla a vlastní terénní průzkum 
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Seznam použitých zkratek 

 

ČOV                          čistírna odpadních vod 

EIA  Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivu na životní 
prostředí) 

EVL evropsky významná lokalita 

CHOPAV                   chráněná oblast přirozené akumulace vod 

KES                           koeficient ekologické stability 

MŽP ČR                     Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NATURA 2000 evropská soustava chráněných území 

ORP   obec s rozšířenou působností 

OSN                          Organizace spojených národů 

PO   ptačí oblast 

PUPFL   pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR   Politika územního rozvoje České republiky  

RURÚ   rozbor udržitelného rozvoje území 

Sb.   sbírka 

SEA   Strategické posuzování životního prostředí 

SO   správní obvod  

SWOT   analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb projektu 

ÚAP Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Králíky, 
úplná aktualizace 2014 

ÚP   územní plán 

ÚPD   územně plánovací dokumentace 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

ZCHÚ                         zvláště chráněné území 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ZÚ   zastavěné území 

ZÚR Pk  Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

ŽP   životní prostředí 
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ÚVOD 

 
Udržitelný rozvoj je považován za rámec strategie civilizačního rozvoje. Vychází 

z široce přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje 
rozvoj za udržitelný tehdy, naplňuje-li potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
možnost naplnit potřeby generací příštích. Cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu 
mezi třemi základními pilíři – sociálním, ekonomickým a environmentálním tak, aby jeden 
nebyl preferován před druhým.  

Podstatou udržitelnosti je postupné naplňování tří základních cílů: 

- sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, 

- účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, 

- udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

Jedním z úkolů územního plánování, stanovených zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je také vyhodnocení vlivů ÚPD na 
vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území – tzv. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území. Jeho součástí je posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované dle přílohy ke 
stavebnímu zákonu) a hodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
(tzn. lokality soustavy NATURA 2000), pokud příslušný orgán ochrany přírody svým 
stanoviskem takový vliv nevyloučil.  
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

           Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí je samostatnou součástí tohoto dokumentu 
– dokumentace Posouzení z hlediska vliv ů na životní prost ředí dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí v platném zn ění – Návrh Územního plánu 
Lichkov – SAMOSTATNÝ SVAZEK (SEA). 

Na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje k návrhu Zadání 
Územního plánu Lichkov vydaného pod č.j. KrÚ 95046/2010/OŽPZ/PI ze dne 5. 12. 2011 
nebylo požadováno posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších novel, avšak bylo třeba jej zpracovat, protože příslušný dotčený 
orgán nevyloučil významný vliv na EVL ani PO – viz část B. 

Návrh ÚP byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí – zpracovatel EMPLA AG 
spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, autorizovaná osoba Ing. Vladimír 
Plachý – držitel odborné způsobilosti číslo 182/OPV/93 z 21. 1. 1993 s tímto závěrem: 

Zpracovatel hodnocení SEA na základ ě provedeného vyhodnocení nezjistil 
žádný závažný záporný vliv p ředkládané koncepce na jednotlivé složky životního 
prost ředí. Vzhledem k tomu nejsou stanovena žádná kompenz ační opat ření. 

 
Požadavky uvedené v kapitole č. 11 se váží k procesům rozhodování po vydání ÚP – 

jsou to: 

� u prašných příjezdových komunikací, odstavných a manipulačních ploch realizovat 
technická opatření včetně výsadby izolační zeleně s protiprašnou funkcí; provést úpravy 
(zpevnění povrchu), popř. zajistit jejich pravidelné čištění, 

� během výstavby záměrů a rekonstrukce stávajících objektů minimalizovat dobu trvání 
stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo; vlastní výstavbu organizačně zabezpečit 
způsobem, který maximálně omezí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v 
nočních hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 
technologického materiálu uskutečňovat v denní době, minimalizovat pohyb mechanismů a 
těžké techniky v blízkosti obytné zástavby, 

� při provádění případných demolic vyhodnotit, zda některé části stavebních objektů 
mohou být nositeli nebezpečných vlastností – mohou být významně znečištěné látkami 
způsobujícími jejich nebezpečnost, 

� při případných demolicích objektů realizovat dostatečná opatření k zabránění 
uvolňování azbestu do ovzduší - práce provádět jen s pomocí kvalifikovaných a 
proškolených pracovníků a důsledně dodržovat podmínky k zajištění ochrany zdraví, 

� u odpadů potenciálně kontaminovaných provést test na vyloučení nebezpečných 
vlastností akreditovanou laboratoří; na základě výsledku hodnocení stanovit způsob 
nakládání a odstranění odpadu v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany 
zdraví pracovníků, veřejného zdraví a nakládání s odpady, 

� do přípravy realizace jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do sídla a krajiny 
(jednotlivé záměry budou respektovat krajinný ráz, charakter a strukturu zástavby, výškovou 
hladinu okolní zástavby, harmonické měřítko, výhledy a průhledy) a navrhnout ozelenění, 

� vedení technické infrastruktury přednostně umisťovat pod zem, 

� na plochách ÚSES a v jejich blízkosti vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému 
ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti, 

� při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin 
odpovídající stanovištním podmínkám. 
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� zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně, 
� zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě, 

� v místech případných přechodů přes meliorační systémy provést taková technická 
opatření, aby byla zachována odvodňovací funkce a nedošlo ke změnám v hydrologickém 
režimu na dotčených pozemcích. 

Z7 (SV): 

� využití podmínit zpracováním územní studie. 

Požadavek na podmínění rozhodování o změnách v území v ploše Z7 (SV) 
zpracováním územní studie je splněn již v Návrhu ÚP, neboť je s ohledem na rozlohu plochy 
a složitost území nezbytné před zahájením rozhodování prověřit skutečnosti stanovené 
v Návrhu ÚP jako podmínky pro pořízení této studie. 

 

Z17 a - e (DS): 

� využití podmínit zpracováním hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., včetně 
vyhodnocení vlivu na celistvost soustavy Natura 2000 v navazujících řízeních. 
 

K3 - K11 (W): 

� využití podmínit zpracováním biologického hodnocení v navazujících řízeních. 

 

B.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY 
NEBO PTAČÍ OBLASTI 

Vyhodnocení vlivů ÚP na území Natura 2000 (tj. EVL a PO) je samostatnou součástí 
tohoto dokumentu – dokumentace Hodnocení vliv ů na lokality soustavy Natura 2000 dle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. – Návrh Územního plánu Lichkov – SAM OSTATNÝ 
SVAZEK (NATURA). 

Hodnocení odpovídá požadavkům zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska posuzování dopadů územního plánu na 
EVL a PO, které na území České republiky tvoří soustavu Natura 2000. Předmětem 
hodnocení je Návrh ÚP Lichkov. Důvodem pro zadání hodnocení byla skutečnost, že 
příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučil možnost vlivu ÚP na lokality 
soustavy Natura 2000. Konkrétně se jedná o stanovisko Krajského úřadu Pardubického 
kraje č.j. 95108/2011/OŽPZ/Le ze dne 25. 11. 2011. 

Cílem hodnocení bylo posoudit vlivy Návrhu ÚP Lichkov na předměty ochrany 
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Při posuzování byly určeny lokality soustavy Natura 
2000, které by mohly být těmito záměry ovlivněny, a posouzen charakter 
a významnost možného ovlivnění.  

Zpracované hodnocení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zákona 
100/2001 Sb., ve zněních pozdějších předpisů, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice 
o stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise. 

           Hodnocení je zpracováno Mgr. Janem Losíkem, Ph.D., Schwitzerova 47, 779 00 
Olomouc, který je držitelem autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i zákona č. 114/92 
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a Mgr. Alicí Hákovou, 512 33 Studenec 166, 
která je držitelkou autorizace MŽP ČR č.j. 630/1731/05 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění s tímto závěrem: 

„Na základ ě dostupných podklad ů nemá hodnocená koncepce významný 
negativní vliv na celistvost a p ředměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. 
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S ohledem na nedostatek informací nebylo možné vyho dnotit zm ěnu ve využití 
ploch Z17, která je p řevzata se ZÚR Pardubického kraje pro realizaci obch vatu 
Lichkova. 

 
 

C. VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA  SKUTEČNOSTI  ZJIŠTĚNÉ V 
 ÚZEMNĚ  ANALYTICKÝCH  PODKLADECH 

 

Obec Lichkov leží v územní působnosti ORP Králíky, pro jehož SO byla v roce 2014 
zpracována firmou U- 24, s.r.o. úplná aktualizace ÚAP.  

Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na skutečnosti zjištěné v ÚAP se zabývá vlivem 
Návrhu ÚP na tyto Problémy k řešení v ÚPD formulované v závěru RURÚ ÚAP pro území 
obce Lichkov:  

 

OBEC ZÁVADY OZN. NÁZEV (POPIS) 
ÚROVEŇ 
PROBL.  

ŘEŠITEL-
NOST V 

ÚPD 
PŮVOD  

DOBA 
TRVÁNÍ  

Lichkov 
Závada na TI -

kanalizace 
ZT10 celé území není napojeno na kanalizaci M ÚP průzkumy 

Řešeno v 
ÚP 

Lichkov 
Závada na TI - 

vodovod 
ZT9 

pitná voda z místních zdrojů obsahuje 
často radon 

M ÚP průzkumy 2008 

Lichkov závada dopravní ZD8 
průtah silnice zastavěným územím s 

vysokou hlučností a prašností - II/312 
M ÚP RURÚ 2012 

Lichkov střet záměrů s limity SZL6 
střet silnic I. třídy s NATUROU 2000 - 
PTO a přírodním parkem Suchý vrch 

Buková hora 
N ÚP RURÚ 2012 

Lichkov 
Střet záměrů 

vzájemně 
SZ4 střet LBK se silnicí Letohrad-Dolní Lipka M ÚP Data ÚAP 2012 

Lichkov ohrožení O16 
zastavěné území v zóně záplavového 

území 100-leté vody 
M ÚP data ÚAP 2014 

Lichkov ohrožení SZL9 
zastavitelné území (B, V, O) v zóně 
záplavového území 100-leté vody 

M ÚP data ÚAP 2014 

Lichkov 
střet záměrů s limity/ 
urbanistická závada 

SZL10
/ZU2 

Záměr oborový (VTE) × NATURA – PTO; 
krajinný ráz 

N ÚP data ÚAP 2014 

 

 

Pozn.:  místní - M, nadmístní - N, republiková - R 

data ÚAP, průzkumy, dotazník, problém plynoucí ze zjištění RURÚ 

přetrvávající od 2008/10/12, nový - 2014 

 

Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP: 

Označení 

problému 
Řešení Návrhu ÚP Vliv Návrhu ÚP 

ZT 10 vymezena plocha pro ČOV, připuštěna realizace kanalizace pozitivní 

ZT 9 řešeno mimo obor územní plánování bez vlivu 

ZD 8 vymezena plocha pro přeložku I/11 (do téže trasy bude 
přeložena II/312) 

pozitivní 
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SZL 6 viz části A a B mírně negativní 

SZ 4 prvky ÚSES vymezeny mimo trasu silnice II/312, resp. 
přeložky silnice I/11 

pozitivní 

O 16 v celém území obce se připouští realizace protipovodňových 
opatření 

pozitivní 

SZL 9 v záplavovém území (Q100) vymezena zastavitelná plocha 
pouze pro tělovýchovu a sport - hřiště 

pozitivní 

SZL 10 

/ZU2 

plochy pro větrné elektrárny nejsou v řešení Návrhu ÚP 
obsaženy 

bez vlivu 

 

 

D.  VYHODNOCENÍ  VLIVŮ  NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ  
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

V průběhu zpracování Návrhu ÚP nebyly zjištěny skutečnosti, které by byly ovlivněny 
navrženým řešením, a které by nebyly podchyceny v ÚAP. 

 

E.  VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ  PRO  ZAJIŠTĚNÍ  UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
OBSAŽENÝCH  V POLITICE  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE NEBO V 
ZÁSADÁCH  ÚZEMNÍHO  ROZVOJE 

 

Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
stanovených PÚR ČR, k jejichž naplnění ÚP přispívá, je možno zmínit tyto:  

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. 
i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického 
a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  V některých případech je 
nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive 
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje 
tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její 
stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku 
nedostatku lidských zásahů.  

ÚP hodnoty území obce respektuje. Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. Zachován je ráz jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice.  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí 
krajiny. 
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Stanovením podmínek využití ÚP připouští rozvoj primárního sektoru a stabilizuje 
plochy ZPF a PUPFL. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní 
mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky 
a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry 
segregace nebo snížení její úrovně.  

ÚP navrhuje komplexní koordinované řešení zajišťující prevenci prostorově sociální 
segregace a zvyšující kvalitu života obyvatel včetně posilování hospodářského rozvoje území 
a podporuje také polycentrický rozvoj sídelní struktury. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve 
svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je 
zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a 
charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

ÚP navrhuje komplexní koordinované řešení nezhoršující stav a hodnoty území, ale 
naopak navrhuje takový způsob využití území, který vytváří podmínky pro zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje. 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

ÚP vytváří podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn. 

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

ÚP navrhuje plochy přestaveb, a dále stanovuje takové podmínky využití u ploch, 
které jsou nefunkční, aby byla umožněna větší variabilnost využití. Jsou stanoveny podmínky 
pro ochranu a využití ZPF a PUPFL. Rozvojové plochy nevyžadují vynětí PUPFL. Systém 
sídelní zeleně, tvořený jak plochami zeleně veřejné, tak plochami zeleně přírodního 
charakteru, je zachován. 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. 
S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, 
respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny 
i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných 
územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací 
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

ÚP umísťuje nadmístní záměr významně ovlivňující charakter krajiny – plochu pro 
přeložku silnice I/11 do co nejméně konfliktní lokality, zpřesňuje prvky ÚSES a stanovuje 
podmínky pro využívání jednotlivých typů ploch. Jsou stanoveny podmínky pro ochranu 
krajinného rázu. 
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(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Stanovením podmínek využití ploch v nezastavěném území a vymezením ÚSES 
přispívá ÚP k zachování a rozvoji migrační prostupnosti území. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot 
území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, 
lyžařská, hipo).  

  ÚP zachovává a vytváří územní podmínky pro různé formy cestovního ruchu, 
zkvalitňuje dopravní a technickou infrastrukturu. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu 
jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky 
dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění 
území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu 
dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření 
na eliminaci těchto účinků).  

ÚP zachovává stávající síť místních komunikací, kterou doplňuje. Zpřesňuje plochu 
pro přeložku silnice  I/11. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky 
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a 
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území 
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou) 

ÚP zpřesňuje plochu pro přeložku silnice I/11, pro zlepšení parametrů v drážní 
dopravě. ÚP vymezuje plochu územní rezervy. 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných 
pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy 
k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet 
podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem 
zmírňování účinků povodní. 

ÚP vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s 
cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajišťuje územní ochranu ploch 
potřebných pro umisťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 
určených k rozlivům povodní. 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti.  
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ÚP zachovává současný stav technické infrastruktury a dále ji rozvíjí především 
návrhem ploch technické infrastruktury, jež umožní centrální likvidaci odpadních vod. 

Ostatní priority nejsou pro území obce relevantní. 

 

Návrh ÚP přispívá k naplnění následujících krajských priorit pro zajištění  
udržitelného rozvoje území obsažených v ZÚR Pk: 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním 
hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje.  

ÚP celkovou koncepcí nemění postavení obce v rámci Pardubického kraje 
a stabilizuje její rozvoj tak, aby bylo zajištěno příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj 
a sociální soudržnost – tedy vyvážený udržitelný rozvoj území. 

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje (PÚR ČR) a pro realizaci významných krajských 
záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje 
Pardubického kraje. 

 ÚP zpřesňuje plochu pro přeložku silnice I/11.  

(03) Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se 
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České 
republiky, kterými jsou na území Pardubického kraje:  

III. regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností: území obce s rozšířenou působností 
Králíky.  

Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 
infrastruktury. 

 ÚP stabilizuje plochy pro podnikatelskou činnost a dále umožňuje jejich rozvoj. 
Respektuje dopravní a technickou infrastrukturu, kterou dále rozvíjí.     

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. 
Přitom se soustředit zejména na: 

a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační 
funkce krajiny; 

 b)    ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 
c)    zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i 

venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty 
nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny; 

d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména 
ve vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování 
povrchových vod využívaných ke koupání; 

f)  rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat 
do nejméně konfliktních lokalit. 

ÚP vytváří podmínky pro udržení a rozvoj péče o přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty, a to zejména: 

a) respektováním přírodních hodnot, míst s vysokou biologickou hodnotou 
a podporou ekologicko – stabilizačních funkcí krajiny; 

b) respektováním a ochranou pozitivních znaků krajinného rázu (prostor pohledové 
osy Lichkov – klášter Hedeč); 

c) zachováním prostorového a architektonického výrazu ZÚ s respektováním 
cenných staveb, jakož i přírodních a architektonických dominant; 
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d) nezvyšováním zdravotních rizik pro obyvatele tím, že nenavrhuje plochy, jejichž 
využitím by ke zvýšení těchto rizik docházelo; 

f) plochu pro přeložku silnice I/11 zpřesňuje do nejméně konfliktní lokality. 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území 
kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. 
Přitom se soustředit zejména na: 

a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá 
urbanistická a architektonická řešení sídel, dočasné zastoupení a vysoce kvalitní 
řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou 
veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; 

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční 
a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch 
a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině; 

 c)    intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace; 

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného 
výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika); 

e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění 
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných 
prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; 

f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních 
oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem 
zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro 
stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. 

h)  úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních 
vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v 
současnosti i v budoucnosti; 

 i)  vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění 
bezpečného zásobování území energiemi.  

ÚP vytváří podmínky pro stabilizovaný a vyvážený rozvoj, a to zejména: 

a) návrhem ploch pro posílení kvality života obyvatel, především pro bydlení,  ploch 
občanského vybavení a dalších, včetně jejich stabilizace; ÚP neruší stávající 
komunikace, ať již samostatně vymezené nebo ty, jež jsou součástí jiných typů 
ploch (účelové komunikace na ZPF a PUPFL), čímž umožňuje jejich využití pro 
zvýšení prostupnosti krajiny; zároveň připouští zeleň a vodní plochy na plochách 
s rozdílným způsobem využití, a tak napomáhá zlepšení kvality prostředí 
a zvyšování biologické prostupnosti území; 

b) navrhuje vyvážené a efektivní využití ZÚ, včetně ploch pro přestavbu 
s důslednou ochranou volné krajiny, kam neumisťuje nové izolované sídlo, ani 
zastavěnou plochu pro bydlení; plochy pro rozvoj především bydlení jsou 
navrženy tak, aby navazovaly na ZÚ a aby bylo možné k jejich napojení efektivně 
využít stávající technické infrastruktury; 

c) připouští aktivity cestovního ruchu na plochách s rozdílným způsobem využití a 
respektuje stávající turistickou infrastrukturu; 
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d) připouští ekonomické aktivity v plochách bydlení a občanského vybavení, kde lze 
rozvíjet ekonomické aktivity s vyšší přidanou hodnotou; 

e) zachovává současnou krajinnou strukturu a pro zvýšení ekologické stability 
území zpřesnil skladebné prvky ÚSES a navrhuje zvýšení jejich funkčnosti, 
připouští doplnění krajinných prvků na ZPF, včetně opatření eliminující erozní 
poškození; 

f) neruší síť cest na PUPFL, čímž umožňuje současné mimoprodukční využití 
lesních porostů a umožňuje jejich využitím další rozvoj, včetně přípustného 
vybavení; 

g) vymezuje plochy dopravní infrastruktury umožňující diferencované propojení 
území s okolím a zkvalitnění vybraných úseků cest z hlediska plynulosti 
a bezpečnosti provozu. 

h) obec je zásobována pitnou vodou vodovodní sítí z obecního vodovodu, odpadní 
vody budou sváděny nově budovanou kanalizací a zneškodňovány v nedávno 
dokončené ČOV v ploše Z18 (TI); 

i) s ohledem na hodnoty území se systémy využívající sluneční energii připouští 
pouze na střechách budov v ZÚ i zastavitelných plochách. 

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

ÚP řeší úkoly vyplývající z polohy obce ve specifické oblasti SOB3, a to zejména: 

a)      ÚP zpřesňuje plochu pro přeložku I/11; 

b) ÚP zpřesňuje plochu pro přeložku silnice I/11 a plochu územní rezervy pro 
prověření železniční spojky k hraničnímu přejezdu; 

c) ÚP prověřil možnosti využití území pro rekreaci a vymezuje plochy 
tělovýchovných a sportovních zařízení včetně sjezdových tratí a připouští rozvoj 
v dalších plochách v souladu s podmínkami jejich využití včetně podpory 
nemotorové dopravy; 

d) ÚP respektuje schválené KPÚ, které plně zohledňují polohu obce a uspořádání 
pozemků pro podhorský typ hospodaření; 

e) ÚP respektuje stávající hraniční přechod a vzhledem k neexistenci ZÚ při 
hranici z polské strany nevedl specificky koordinované kroky s polskou stranou; 

f) ÚP respektuje podmínky všech území ochrany přírody; 

g) ÚP zpřesňuje vymezení skladebných prvků ÚSES za podmínek stanovených 
odst.112 ZÚR Pk: 

g.1) ÚP zpřesňuje vymezení nadregionálního biokoridoru K80 Sedloňovský vrch, 
Topielisko – Raškov včetně jeho ochranné zóny; 

g.2) ÚP zpřesňuje vymezení regionálního biocentra 414 U Vysokého kamene a   
492 Hraniční vrch, v části zasahující do řešeného území; 

g.3) ÚP zpřesňuje vymezení regionálního biokoridoru 820B Kralický les – Hraniční 
vrch. 
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 (10)  Podporovat zlepšení vazeb prostoru Králicko na sousední region Polské republiky 
(Klodzko). 

 ÚP vytváří podmínky pro budoucí zlepšení vazeb v drážní dopravě vymezením plochy 
územní rezervy pro přímé propojení na hraniční přechod ze směru od Králík. 

Ostatní priority nebo jejich části stanovené ZÚR Pk (04, 05, 09) nejsou pro území 
relevantní. 

F.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - 
SHRNUTÍ 

Vyhodnocení vliv ů ÚP na zlepšování územních podmínek pro p říznivé životní 
prost ředí, hospodá řský rozvoj a pro soudržnost spole čenství obyvatel území a jejich 
soulad 

   Poloha řešeného území obce v rámci České republiky a její historický vývoj 
v provázanosti s okolními obcemi a pod vlivem přírodních a kulturních vlivů a tradic 
předurčila i její současné a budoucí pilíře trvale udržitelného rozvoje. Lichkov leží v Kralické 
brázdě v jižní části Orlických hor. Tato skutečnost se odrazila v jednoznačně silném pilíři 
životního prostředí. V něm dominuje vliv přírodních podmínek, které je třeba uchovat pro 
budoucí generace. Potřeba jejich ochrany má pak vliv nejen na vlastní oborové skladební 
prvky tohoto pilíře, ale především na oba zbylé pilíře – hospodářský a sociální. Ty byly 
v minulosti opomíjeny, což vedlo k prohlubování rozdílů. Kvalita životního prostředí je 
v daném území reprezentována existencí různých typů ochrany přírody, především existencí 
EVL Tichá Orlice, PO Králický Sněžník a PP Suchý vrch – Buková hora.  

                      V Návrhu ÚP je tak řešena především podpora bydlení, posílení hospodářských 
a sociálních potřeb ve vztahu k ochraně a fungování krajinných hodnot. Vedle konzervace 
krajinných prvků jsou navrženy i prvky aktivní ochrany přírody a krajiny, a to s polyfunkčním 
dopadem. Zároveň předkládaný Návrh ÚP zvýrazňuje sídlo v historickém kontextu vývoje 
a typu zástavby. Navrhuje plochy pro novou výstavbu pro trvalé bydlení, plochy pro 
občanské vybavení, plochy dopravní infrastruktury a plochy technické infrastruktury. Právě 
tyto návrhy mají snížit výrazný rozdíl mezi pilířem životního prostředí a pilíři hospodářským a 
sociálním, a to bez snížení významnosti pilíře ŽP. Snahou je využít potenciálu přírody pro 
šetrný cestovní ruch a rekreaci v souladu s PÚR ČR a ZÚR Pk. K tomu je však nezbytný 
rozvoj ostatních pilířů, které nabídnou efektivní využití přírodních hodnot k podnikatelským 
záměrům a zaměstnanosti především místních obyvatel, kteří mají k danému prostředí vztah 
a mají využitelný znalostní potenciál. 

                      Z výše uvedeného je zřejmé, že snaha o vyrovnání jednotlivých pilířů se neobejde bez 
dlouhodobých jednání s cílem nalézt realistický kompromis. Návrh ÚP Lichkov je jedním 
z nich a z dlouhodobého hlediska i nejdůležitějším. V průběhu zpracování všech požadavků, 
počínaje vlastníky pozemků, obce a konče dotčenými orgány, bylo zřejmé, že část 
navržených lokalit, kde nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu a ptačí 
oblast, nebude akceptovatelná, a byla již v průběhu zpracování Návrhu ÚP vyřazena. 

 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

                   Návrh ÚP posiluje územní podmínky pro příznivé životní prostředí zejména návrhem 
ploch vodních (K3 – K11) a vymezením územního systému ekologické stability, včetně 
ochranné zóny nadregionálního biokoridoru. 

 

 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

                  Pro vyrovnání pilíře životního prostředí s pilířem hospodářským vymezuje Návrh ÚP 
nové plochy a plochy přestavby pro posílení hospodářského pilíře, a to: 
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Plochy občanského vybavení: 

- veřejná infrastruktura (Z9 – Z11), 

- komerční zařízení malá a střední (Z12, Z13) a plocha přestavby (P2), 

- tělovýchovná a sportovní zařízení (Z14),  

- tělovýchovná a sportovní zařízení - sjezdová trať (K1, K2). 

 

Plochy dopravní infrastruktury: 

-     silniční (Z15, Z16, Z17a – Z17e). 

 

Plochy technické infrastruktury: 

- inženýrské sítě (Z18). 

 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

     Pro posílení a dobré fungování pilíře soudržnosti společenství obyvatel území obce 
jsou některé navržené plochy pro posílení předchozích pilířů stejně nezbytné. Jedná se 
především o kvalitní životní prostředí, které vytváří pocit duševní pohody a kvalitní 
hospodářské, především podnikatelské služby fungující infrastruktury. Pro posílení pilíře 
soudržnosti se v Návrhu ÚP navrhují plochy: 

Plochy smíšené obytné: 

-           venkovské (Z1 – Z8) a plocha přestavby (P1). 

 

Plochy občanského vybavení: 

- veřejná infrastruktura (Z9 – Z11), 

- tělovýchovná a sportovní zařízení (Z14),  

- sjezdová trať (K1,K2). 

 

 Tím Návrh ÚP vytvá ří územní podmínky k postupnému dosažení dynamické 
rovnováhy všech t ří základních pilí řů udržitelného rozvoje obce. 

Návrh ÚP svým řešením pozitivně přispívá k vytvoření územních podmínek pro 
předcházení možným rizikům (zhoršení kvality životního prostředí, eroze, nezaměstnanost, 
sociální segregace), která by mohla negativně ovlivňovat potřeby života současné generace 
či generací budoucích.  

 

SOULAD ÚZEMNÍCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Návrh ÚP vymezuje pro udržení a zvýšení počtu obyvatel nové plochy pro trvalé 
bydlení. S ohledem na krajinný ráz, historii sídla a ochranu životního prostředí je navrženo 
bydlení smíšené obytné venkovské. To umožňuje nejen trvalé bydlení a rodinnou rekreaci, 
ale i rozvoj podnikatelských služeb pro potřeby místních obyvatel i návštěvníků území. 
Zároveň vymezuje plochy občanského vybavení: veřejná infrastruktura, tělovýchovná 
a sportovní zařízení, které mají nabídnout místním i návštěvníkům možnost aktivní relaxace 
a vyžití, nebo jen setkání a pořádání společenských nebo veřejných akcí. Takovéto akce 
napomáhají sžívání a podpoře soudržnosti obyvatel s návštěvníky a mimo hlavní turistickou 
sezónu nabízejí i doplněk vyžití a otevírají možnost pro netradiční akce. Pro návštěvníky 



Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Lichkov na udržitelný rozvoj území  

18 

a vyšší spokojenost trvale bydlících obyvatel jsou navrženy plochy dopravní infrastruktury. 

Řešené území svou polohou a množstvím různých typů ochrany krajiny má velmi 
významný pilíř udržitelného rozvoje v životním prostředí. Návrh ÚP toto postavení plně 
respektuje a posiluje jej více pasivně než aktivně. Především respektuje všechny přírodní 
a přírodě blízké prvky krajiny. Minimalizuje zábory přírodních stanovišť a PUPFL. Zábory 
ZPF směřuje na plochy s nižší třídou ochrany. Pro posílení vodohospodářských funkcí 
krajiny vymezuje plochy vodní a vodohospodářské a vymezuje zpřesněné prvky ÚSES. 
Zároveň připouští činnosti k zvýšení retence krajiny, ochrany území a výsadby zeleně. 

       Ochrana krajiny, která vznikla historickým geologickým vývojem a prošla kulturním 
vývojem, na němž se podílel člověk, nemůže bez pravidelné činnosti člověka existovat 
v podobě, jak ji známe dnes. Úkolem územního plánování je udržet a rozvíjet hodnoty 
řešeného území v duchu udržitelného žití. Stoupající potřeby člověka a ochrana přírody 
a krajiny vede ke střetům, které je třeba řešit. V Návrhu ÚP jsou zařazeny jak plochy, které 
tyto střety nevyvolají, tak plochy, kde bude třeba provést úpravy a upřesnit podmínky využití 
z pohledu ochrany krajiny v kontextu evropských souvislostí. Naopak v průběhu zpracování 
Návrhu ÚP byly na základě průběžného vyhodnocování vyřazeny plochy, které měly 
významně negativní vliv na přírodní hodnoty území.                  

        Pilíř životního prostředí bude mít i nadále vyšší sílu než oba zbylé pilíře udržitelného 
rozvoje. Jeho silná existence se projevuje v atraktivitě pro cestovní ruch a poptávce po 
zdravém životním prostředí. Tento silný pilíř tak zároveň vyvolává potřebu pro posílení obou 
zbývajících pilířů, které umožní rovnoměrnější využití příležitostí, které krajina Kralické 
kotliny nabízí. Návrh ÚP vytváří podmínky ke zvýšení skladebních prvků obou zbylých pilířů, 
a to bez ohrožení většiny složek pilíře životního prostředí. 

Cílem Návrhu ÚP je především posílení podmínek pro soudržnost společenství 
obyvatel území, pro hospodářský rozvoj, při současném mírném posílení podmínek 
příznivých pro životní prostředí. Celkově tak Návrh ÚP přispívá k vyváženosti pilířů 
udržitelného rozvoje území.  

           Zpracovatel tohoto Vyhodnocení proto kon statuje, že udržitelný rozvoj území 
obce dle tohoto ÚP je možný p ři respektování požadavk ů uvedených v kap. 11. 
Posouzení z hlediska vliv ů na životní prost ředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vliv ů na životní prost ředí v platném zn ění, a to v rámci navazujících řízení. 


