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práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit       19  

I.1.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních 
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 
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I.1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

ÚP Lichkov vymezuje v k.ú. Lichkov hranice ZÚ dle stavu ke dni 24. 11. 2016. 

ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: 

I.2.a. Výkres základního členění území     1 : 5 000, 
I.2.b.  Hlavní výkres        1 : 5 000. 
 

I.1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRAN Y A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na vyváženém rozvoji obce 
v lesní, lesozemědělské a zemědělské krajině při respektování limitů a ochraně hodnot 
v území existujících. 

Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro 
ochranu a rozvoj přírodních hodnot se stanovuje koncepce uspořádání krajiny, spočívající 
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině a naplňování ploch změn 
v krajině, včetně koncepce ÚSES. 

Pro zachování urbanistické kompozice sídla a zkvalitňování podmínek pro životní 
prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, 
se stanovuje urbanistická koncepce spočívající v respektování vymezených stabilizovaných 
ploch v ZÚ a v naplňování zastavitelných ploch uvnitř ZÚ nebo na něj přímo navazujících. 

Koncepci rozvoje území obce dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je 
rovněž doplňována s cílem uspokojení zájmů v území a zabezpečení udržitelného rozvoje. 

Koncepcí ÚP jsou stabilizovány a podporovány význam a funkce obce Lichkov ve 
struktuře osídlení kraje ve Specifické oblasti Jeseníky – Králický Sněžník.  

 

I.1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ 
ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽI TÍ, 
VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ  

URBANISTICKÁ KONCEPCE V ČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Historicky vzniklá urbanistická kompozice sídla Lichkov bude zachována a dále 
rozvíjena zejména funkcemi bydlení, občanského vybavení a výroby, a to tak, že obec bude 
mít nadále charakter několika sídelních útvarů při respektování charakteru a hladiny 
zástavby původních sídel. 

ÚP stabilizuje současné plochy smíšené obytné venkovské (SV), které jsou doplněny 
zastavitelnými  plochami a plochou přestavby, které doplňují ZÚ, nebo na něj navazují.  

ÚP stabilizuje současné plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV), 
komerční zařízení malá a střední (OM), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – včetně 
sjezdové trati (OS1) a hřbitova (OH). ÚP vymezuje zastavitelné plochy pro OV, OM, OS, 
včetně plochy přestavby pro OM. Pro OS1 ÚP vymezuje plochy změn v krajině. 

ÚP stabilizuje výrobu a skladování vymezením samostatných ploch zemědělské 
výroby (VZ) a ploch smíšených výrobních (VS). 

ÚP stabilizuje současné plochy veřejných prostranství (PV), které tvoří veřejná 
prostranství (PV) a  veřejná zeleň (ZV). 
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Urbanistickou koncepci dotváří dopravní (DS, DZ) a technická infrastruktura (TI, TO), 
která je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami, včetně ploch územních rezerv, 
s cílem uspokojení místních i nadmístních zájmů v území a zabezpečení jeho udržitelného 
rozvoje. 

Plochy územních rezerv jsou pro plochu dopravní infrastruktury – silniční – dopravní 
vybavení navazující na navrženou plochu dopravní infrastruktury – silniční, pro plochu 
dopravní infrastruktury – drážní navazující na stabilizované plochy dopravní infrastruktury – 
drážní a pro plochy smíšené výrobní navazující na ZÚ a plochy dopravní infrastruktury. 

Celkovou urbanistickou koncepci dotvářejí stabilizované plochy vodní a 
vodohospodářské (W), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL) a plochy smíšené 
nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské (NSpv). ÚP pro W vymezuje plochy 
změn v krajině. 

Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené 
v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ, včetně samostatně vymezených 
ploch veřejné zeleně (ZV) v rámci ploch veřejných prostranství a ploch zeleně přírodního 
charakteru (ZP). Jeho rozvoj se připouští jak v ZÚ, tak ve vymezených plochách změn. 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV): Z1 – Z8. 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV): Z9 – Z11. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM): Z12, Z13. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS): Z14. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS): Z15, Z16, Z17a – Z17e. 

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI): Z18. 
 
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 ÚP vymezuje následující plochy přestavby pro způsob využití:  
 
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV): P1. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM): P2. 
 
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 ÚP vymezuje následující plochy územních rezerv pro stanovené možné budoucí 
využití: 
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV): R4. 

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

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ): R2. 

Plochy smíšené výrobní (VS): R3. 

ÚP  stanovuje tyto podmínky pro prověření jejich budoucího využití: 
- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami (R1 – R4), 
- přínos pro udržitelný rozvoj území (R1 – R4), 
- hygienická nezávadnost (R3), 
- prokázání potřeby dalších zastavitelných ploch pro bydlení (R4). 
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VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

ÚP vymezuje v k.ú. Lichkov plochu Z7 (SV), ve které je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie s těmito podmínkami pro její pořízení: 

- upřesnění urbanistické koncepce, 
- návrh dopravního systému území a jeho napojení na organismus obce včetně 

dopravy v klidu, 
- prověření možností přeložení a doplnění sítí technické infrastruktury umožňující 

optimální využití plochy pro navrhovanou funkci, 
- vymezení ploch veřejných prostranství, 
- návrh ploch veřejné zeleně ve vazbě na systém sídelní zeleně, 
- koordinace stanoveného způsobu využití s požadavky na ochranu přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot, 
- zohlednění vazeb na sousední plochy,  
- případně návrh pořadí změn v území (etapizace). 

Pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
lhůta 5 let ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Lichkov. 

 
I.1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

ÚP respektuje silniční síť tvořenou silnicí  II/312 (Žamberk – Dolní Lipka). Pro nové 
vedení silnice II/312 je v ÚP vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (VD1) v poloze 
severního obchvatu. Z hlediska širších dopravních souvislostí bude do této trasy převedena 
silnice I/11. Plocha  je vymezena v šíři budoucího OP silnice I. třídy. 

ÚP zároveň respektuje síť ostatních komunikací, která je stabilizovaná. Stejně tak 
jsou respektovány současné odstavné a parkovací plochy v rámci ploch dopravní 
infrastruktury – silniční. ÚP připouští další rozvoj ostatních pozemních komunikací a 
dopravních zařízení a dopravních vybavení v rámci ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s podmínkami jejich využití. ÚP samostatně vymezuje plochu územní rezervy (R1) 
pro vybudování plochy dopravního vybavení. 

 
DRÁŽNÍ DOPRAVA   

ÚP respektuje současné vedení železniční tratě č. 024 Ústí nad Orlicí – Králíky 
s odbočkou z odbočné železniční stanice Lichkov na hraniční přechod Lichkov - Miedzylesie 
do Polské republiky, která je v území stabilizována. ÚP dále vymezuje plochu územní 
rezervy (R2) pro přímé propojení na hraniční přechod ze směru od Králík.  

 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU  

Území bude i nadále  zásobováno pitnou vodou z obecního vodovodu. Vodovodní síť  
je respektována. ZÚ a zastavitelné plochy budou zásobovány pitnou vodou ze současné 
vodovodní sítě a jejího rozšíření. Vydatnost zdroje je dostatečná i pro další rozvoj v území. 



Územní plán Lichkov  

 

8 

 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude řešeno dovozem ze zdrojů skupinového 
vodovodu Králíky (profil Dolní Lipka), případně dovozem z prameniště Suchý vrch 
v cisternách, v případě potřeby dovozem balené vody. U nemovitostí vlastnících studny bude 
voda z nich použita jako užitková.  

Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních 
hydrantů osazených na vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch stejně, jako tomu je 
nyní a  bude i nadále  u ploch stabilizovaných. 

ÚP připouští rozvoj současného systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s podmínkami jejich využití s cílem zásobování většiny zájemců o napojení. 

 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

ÚP respektuje kanalizaci, včetně centrální ČOV s vyústěním vyčištěných odpadních 
vod do Tiché Orlice. Odpadní vody z izolovaných staveb se zneškodňují individuálně, což 
bude zachováno i nadále. 

ÚP připouští rozvoj současného systému v rámci ploch s rozdílným způsobem využití 
v souladu s podmínkami jejich využití s cílem napojení většiny zdrojů odpadních vod. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ  

Zásobování řešeného území elektrickou energií zůstane i ve výhledu  z TR 110/22 kV 
Jablonné nad Orlicí systémem 22 kV. Územím obce prochází nadzemní vedení 2x22 kV (VN 
260-1) Jablonné nad Orlicí - Králíky, které je součástí zásobovacího systému širšího území. 
Na přímém zásobování obce Lichkova elektrickou energií se podílí vedení VN 261.  

ÚP připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití s cílem zásobování všech zájemců o napojení. 

 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

ÚP připouští plynofikaci v rámci ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

 
TELEKOMUNIKACE  

ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

 ÚP respektuje současný systém a připouští jeho rozvoj v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití v souladu s podmínkami jejich využití. 

 
OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 ÚP respektuje stabilizované plochy pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu 
(OV), tělovýchovná a sportovní zařízení (OS, OS1) a hřbitovy (OH). ÚP vymezuje pro rozvoj 
OV plochy Z9 – Z11, pro rozvoj OS plochu Z14 a pro OS1 plochy K1 a K2. 
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Další rozvoj ÚP připouští v rámci ploch s rozdílným způsobem využití (SV, OM, OS, 
DS1, VS, VZ, ZV) v souladu s podmínkami jejich využití.  

Rozvoj občanského vybavení je možný i v rámci ploch smíšených obytných 
venkovských, případně v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

  

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 ÚP respektuje všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému 
užívání, samostatně vymezené jako plochy veřejných prostranství (PV) a plochy veřejné 
zeleně (ZV), které jsou stabilizované.   

   Rozvoj veřejných prostranství je možný  v rámci ploch smíšených obytných 
venkovských, případně v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

 

I.1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIERO ZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN, CIVILNÍ OCHRANU A HAVARIJNÍ PLÁ NOVÁNÍ, 
OBRANU A BEZPE ČNOST STÁTU 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ 

ÚP v nezastavěném území vymezuje následující typy ploch s rozdílným způsobem 
využití, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn v krajině: 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 
 ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ) 
 ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – sjezdová trať (OS1) 
 ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru a vymezuje plochy změn 
v krajině K1 a K2. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru a vymezuje plochy změn 

v krajině K3 – K11. 

Plochy zemědělské (NZ) 
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 

způsob využití. 

Plochy lesní (NL) 
ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru, které nejsou určeny pro jiný 

způsob využití. 
 
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské (NSpv) 

ÚP respektuje stabilizované plochy tohoto charakteru. 
 

 Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínk ami stanovenými 
v kapitole I.1.f) tohoto ÚP. 
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

ÚP vymezuje prvky ÚSES – nadregionální biokoridor K80 Sedloňovský vrch, 
Topielisko – Raškov, regionální biocentra 414 U Vysokého kamene, 492 Hraniční vrch, 
regionální koridor 820B Kralický les – Hraniční vrch, místní biocentra MC 1 - MC 10 a místní 
biokoridory MK 1 -  MK 7, které jsou převážně funkční, kromě částí regionálního biokoridoru 
820B Kralický les – Hraniční vrch, a místního biokoridoru MK4, jejichž funkčnost je třeba 
zajistit. Ochranná zóna nadregionálního biokoridoru se zpřesňuje tak, že všechny vymezené 
prvky regionálního a místního ÚSES na celém území obce a významné krajinné prvky a 
společenstva se 4. a 5. stupněm ekologické stability na celém území obce mimo ZÚ a 
vymezené plochy změn jsou chápány jako součásti nadregionálního biokoridoru (bez 
samostatného grafického vyjádření). Na plochách prvků ÚSES a v jejich blízkosti je nutné 
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. 

 
PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost  

Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána síť pozemních komunikací, 
která je akceptována jako samostatně vymezené plochy DS a rozvíjena vymezenými 
zastavitelnými plochami Z15, Z16. ÚP připouští zvyšování prostupnosti krajiny dalším 
rozšiřováním a obnovou cestní sítě.  

ÚP připouští dotvoření současného systému nemotorové dopravy v rámci všech 
ploch s rozdílným způsobem využití, vyjma ploch OH, TI, TO, VZ a VS. Dále budou 
využívány plochy dopravní infrastruktury – drážní a vertikální doprava. 

 
Biologická prostupnost  

Biologická prostupnost území je mírně omezená. Zlepšování prostupnosti bude 
zajištěno především postupným dotvářením plné funkčnosti všech prvků ÚSES a pravidelnou 
péčí o ně, doplňováním rozptýlené krajinné zeleně a zlepšováním migračních podmínek 
v tocích. 

 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce. 

 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

ÚP připouští opatření tohoto charakteru v celém území obce. 

 
REKREACE 

ÚP plochy tohoto charakteru samostatně nevymezuje, ale respektuje rekreaci, která  
se v obci vyskytuje v rámci ploch smíšených obytných – venkovských. Pro podporu rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu lze využívat ploch s rozdílným způsobem využití v souladu 
s podmínkami jejich využití. 

 

DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

ÚP nevymezuje plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin.  
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CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZ PEČNOST 
STÁTU 

ÚP respektuje současný stabilizovaný systém civilní ochrany obyvatelstva a 
havarijního plánování, stejně jako zájmy obrany a bezpečnosti státu v oblasti dopravní 
a technické infrastruktury.  

 
I.1.f) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍ LNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOU ČENO 
UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ 
V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POP ŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU  

ÚP respektuje současné členění území obce na stabilizované plochy s rozdílným 
způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn 
(zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv. 

ÚP vymezuje tyto typy ploch s rozdílným způsobem využití: 

- plochy smíšené obytné – venkovské (SV), 
- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),  
- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 

(OM), 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

(OS), 
- plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

– sjezdová trať (OS1), 
- plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH), 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), 
- plochy dopravní infrastruktury – silniční – dopravní vybavení 

(DS1), 
- plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ), 
- plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI), 
- plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady (TO), 
- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), 
- plochy smíšené výrobní (VS), 
- plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV), 
- plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), 
- plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP), 
- plochy vodní a vodohospodářské (W), 
- plochy zemědělské (NZ), 
- plochy lesní (NL), 
- plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a 

vodohospodářské (NSpv). 
Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným 

způsobem využití se jedná o: 

- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), 
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- plochy změn (návrhové – kde je navržena budoucí změna využití 
– Z = zastavitelná plocha, – P = plocha přestavby, – K = plocha 
změny v krajině), 

- plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný 
budoucí způsob využití – R). 
 

ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky: 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 
Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech, 
- bydlení ve stabilizovaných bytových domech, 
- rodinná rekreace, 
- občanské vybavení (kromě obchodního prodeje o výměře nad 

200 m2 a hřbitova). 
Přípustné využití: 

- výroba a skladování, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- v plochách Z1 a P1 výše uvedená využití za podmínky, že v rámci 
navazujících řízení bude prokázáno nepřekročení hygienických 
limitů v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním a 
venkovním prostoru staveb v denní i noční době. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 40 %, 
- rozmezí výměry stavebních pozemků 1000 m2 – 2000 m2. 

Plochy ob čanského vybavení – ve řejná infrastruktura (OV) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče 
o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná 
správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum).  

Přípustné využití: 
- občanské vybavení (obchodní prodej o výměře do 200 m2, 

ubytování, stravování, služby), 
- bydlení, 
- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %. 
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Plochy ob čanského vybavení – komer ční zařízení (OM) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (obchodní prodej vyjma volného skladování, 
ubytování, stravování, služby). 

   Přípustné využití: 
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče 

o rodinu, zdravotní služby, kultura, tělovýchova a sport, veřejná 
správa, ochrana obyvatelstva, věda a výzkum),  

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  podmíněně přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- bydlení (související s hlavním využitím) pod podmínkou prokázání 
kvality prostředí umožňující tento způsob využití. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %. 

Plochy ob čanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení (OS) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (tělovýchova a sport). 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (kultura, ochrana obyvatelstva, stravování, 
ubytování, služby), 

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- zemědělské využití, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 50 %. 

Plochy ob čanského vybavení – t ělovýchovná a sportovní za řízení – sjezdová 
trať (OS1) 

Hlavní využití: 
- krajinná zeleň, 
- zemědělské využití, 
- tělovýchova, sport. 

Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- hospodaření v lesích, obecné užívání lesa, 
- ÚSES. 
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Nepřípustné využití: 
-   stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- v ploše K2 výše uvedená využití za podmínky, že změnou využití 
této plochy nedojde k rozsáhlým terénním úpravám povrchu či 
zásahu do stávajícího vodního režimu. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny. 

Plochy ob čanského vybavení – h řbitovy (OH) 
Hlavní využití: 

- občanské vybavení (veřejné pohřebiště). 
Přípustné využití: 

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň (veřejná zeleň), 
- technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím. 
  Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ční (DS)  
  Hlavní využití:  

- silniční doprava. 
Přípustné využití:  

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- v plochách Z17 a – e výše uvedená využití za podmínky, že bude 
v navazující fázi projektové dokumentace provedeno vyhodnocení 
vlivu stavby podle § 45i odst. 1 zákona 144/1992 SB., ve znění 
pozdějších předpisů, a že u územního řízení bude prokázáno 
nepřekročení hygienických limitů v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i 
noční dobu pro stávající i navrhovanou zástavbu, případně budou 
navržena vhodná protihluková opatření. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ční – dopravní vybavení (DS1) 
Hlavní využití:   

- doprava v klidu (parkoviště, odstavné plochy). 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (služby související s hlavním využitím), 
- veřejná prostranství, 
- dopravní infrastruktura (služby související se silniční dopravou), 
- technická infrastruktura,  
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- nemotorová doprava, 
- krajinná zeleň. 
- hospodaření v lesích. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 50 %. 

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ)  
Hlavní využití:   

- drážní doprava. 
Přípustné využití:  

- veřejná prostranství, 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít ě (TI) 
Hlavní využití:  

- technická infrastruktura. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- vodohospodářské využití, 
- dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím.  
Podmíněně přípustné využití: 

není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 90 %. 

Plochy technické infrastruktury – stavby a za řízení pro nakládání s odpady (TO) 
Hlavní využití:  

- technická infrastruktura (odpadové hospodářství). 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím.  
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno.    

Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny. 
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Plochy výroby a skladování – zem ědělská výroba (VZ) 
Hlavní využití:   

- zemědělská výroba a skladování pro zemědělství. 
Přípustné využití: 

- občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby, ochrana 
obyvatelstva, věda a výzkum), 

- výroba a skladování, 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití, 
- zemědělské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy smíšené výrobní (VS) 
Hlavní využití: 

- výroba a skladování, 
- občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby, ochrana 

obyvatelstva, věda a výzkum). 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním  nebo 

přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno.  
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy ve řejných prostranství – ve řejná prostranství (PV) 
  Hlavní využití:  

- veřejná prostranství. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (veřejná zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy ve řejných prostranství – ve řejná zeleň (ZV) 
 Hlavní využití:  

- sídelní zeleň (veřejná zeleň). 
 



Územní plán Lichkov  

 

17 

 

Přípustné využití: 
- občanské vybavení (stravování, tělovýchova a sport), 
- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy zelen ě – přírodního charakteru (ZP) 
Hlavní využití:  

- sídelní zeleň (přírodní). 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň (ochranná a izolační zeleň), 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo  přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy vodní a vodohospodá řské (W)  
  Hlavní využití:  

- vodohospodářské využití. 
Přípustné využití: 

- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- v plochách K3 – K11 výše uvedená využití za podmínky, že bude 
v navazující fázi přípravy těchto záměrů vyloučen jejich významný 
negativní vliv na flóru a faunu, 

- v ploše K8 výše uvedená využití za podmínky, že realizací 
záměru v této ploše nebudou narušena mokřadní stanoviště 
v okolí této plochy. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
- nejsou stanoveny. 

Plochy zem ědělské (NZ) 
  Hlavní využití: 

- zemědělské využití. 
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Přípustné využití: 
- sídelní zeleň, krajinná zeleň, 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy lesní (NL) 
  Hlavní využití: 

- hospodaření v lesích, 
- obecné užívání. 

Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- vodohospodářské využití,  
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním nebo 

přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 

Plochy smíšené nezastav ěného území – p řírodní a vodohospodá řské (NSpv) 
Hlavní využití: 

- krajinná zeleň, 
- vodohospodářské využití. 

Přípustné využití: 
- dopravní a technická infrastruktura, 
- nemotorová doprava, 
- plochy lesní, 
- ÚSES. 

Nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a využití území nesouvisející s hlavním 

nebo přípustným využitím. 
Podmíněně přípustné využití: 

- není stanoveno. 
Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny. 
 

Na podporu stanovené urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a pro 
podporu ochrany a rozvoje hodnot území ÚP stanovuje tyto základní podmínky ochrany 
krajinného rázu: 

- 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, 
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- vedení technické infrastruktury umísťovat přednostně pod zem, 
- v ZÚ a v zastavitelných plochách na střechách budov připustit umisťování systémů 

využívajících sluneční energii, 
- zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně. 
 

Stanovení ploch, ve kterých je vylou čeno umís ťování staveb, za řízení a jiných 
opat ření pro ú čely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona  

Ve všech plochách v nezastavěném území ÚP vylučuje umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro těžbu nerostů. 

 
 
I.1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A 
BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A 
K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 ÚP vymezuje tuto VPS s možností vyvlastn ění:  

VD1 – dopravní infrastruktura – silniční – silnice I. třídy, včetně souvisejících a vyvolaných 
staveb (Z17a – Z17e) v k.ú. Lichkov. 

 
 ÚP vymezuje toto VPO s možností vyvlastn ění: 

VU1 a, b, c – územní systém ekologické stability – regionální biokoridor (820B) v k.ú. 
Lichkov. 

 
 ÚP nevymezuje  stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či plochy 
pro asanaci. 
 
I.1.h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A P ŘÍPADNĚ 
DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 ÚP nevymezuje VPS ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 
 
I.1.i) STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 
6 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ÚP nestanovuje kompenzační opatření. 
 

1.j)  ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 
PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část ÚP má celkem 10 listů.   
 
Grafická část ÚP obsahuje 3 výkresy: 

 I.2.a.  Výkres základního členění území     1 : 5 000, 
 I.2.b.    Hlavní výkres       1 : 5 000,  
 I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000. 
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II.1.a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ZPRACOVÁNO 
POŘIZOVATELEM) 

 
Zahájení prací 

Pořizovatel předal dne 5. 4. 2016 obci Lichkov Zprávu o uplatňování územně 
plánovací dokumentace (č.j. 2144/2011/UPaSU/HS, ev.č. 6384/2011). Ve zprávě pořizovatel 
konstatoval, že platný Územní plán obce Lichkov schválený 11. 12. 2002 je neaktuální a 
doporučil obci pořídit nový územní plán. 

Pořízení územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce Lichkov dne 6. 4. 2011 
usnesením č. 25/11. Usnesením č. 26/11 zastupitelstvo obce určilo Ing. Miloše Prause  
určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem. 

Dne 19. 4. 2011 pořizovatel obdržel žádost obce Lichkov o pořízení územního plánu 
pro obec Lichkov. Pořizovatel návrh posoudil z hlediska podání žádosti, souladu s právními 
předpisy a úplnosti podání návrhu a také návrh na pořízení změny posoudil z hlediska § 55 
odst. 3) zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů, v tehdy platném znění. 

Zadání zm ěny územního plánu 
Od předání žádosti do října 2011 byly zpracovány Průzkumy a rozbory a návrh 

zadání územního plánu. 

Návrh zadání byl předložen veřejnosti ve dnech od 9. 11. 2011 do 16. 12. 2011. 
Návrh zadání byl dále jednotlivě předložen dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním 
obcím a obci Lichkov dne 9. 11. 2011.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k 
návrhu zadání své stanovisko z hlediska vlivu na ŽP č.j. : KrÚ95046/2010/OŽPZ/PI ze dne 5. 
12. 2011, kde orgán posuzování vlivů na ŽP konstatuje, že k návrhu zadání územního plánu 
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal k 
návrhu zadání své stanovisko ze dne 25. 11. 2011 č.j. 95108/2011/OŽPZ/Le, ve kterém z 
hlediska vlivu na Natura 2000 konstatoval, že nelze vyloučit významný vliv na EVL Tichá 
Orlice a na PO Králický Sněžník. 

Stanoviska dotčených orgánů k návrhu zadání Územního plánu Lichkov jsou 
založeny na Odboru územního plánování a stavební úřad Městského úřadu Králíky, ve spise 
„Územní plán Lichkov“, č.j. 2421/2011. 

Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Lichkov dne 11. 1. 2012 usnesením č. 
3/12. Následně bylo zadání předáno zpracovateli k vypracování návrhu Územního plánu 
Lichkov.  

Dle projednávání zadání územního plánu bylo požadováno zpracovat návrh ve formě 
– textová a grafická část dle stavebního zákona, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, zpracování posouzení SEA a zpracování vyhodnocení vlivu na EVL Králický Sněžník 
a PO Tichá Orlice. 

Na základě schváleného zadání zpracovatel zahájil práce na návrhu územního plánu. 
Pořizování územního plánu bylo v r. 2013 přerušeno z důvodu neujasněnosti záměru VTE 
Lichkov Hraniční vrch. Pořizování bylo obnoveno na základě žádosti zastupitelstva obce 
Lichkov dne 6. 3. 2015 (č. usn. 05/15). 

Návrh územního plánu byl pořizovateli předán dne 28. 7. 2015. Na základě 
požadavků pořizovatele byl návrh upraven. Upravený návrh územního plánu byl pořizovateli 
předán 23. 5. 2016. 
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Společné jednání 
Projednávání návrhu územního plánu bylo zahájeno dne 2. 6. 2016. Společné 

jednání dle § 50 stavebního zákona bylo svoláno na 17. 6. 2016. Návrh územního plánu byl 
zveřejněn od 2. 6. 2016 do 18. 7. 2016, a to na odboru územního plánování na městském 
úřadě Králíky a na obci Lichkov, a také byl návrh zveřejněn na webových stránkách.  

Lhůta pro uplatnění připomínek a stanovisek uplynula ke dni 18. 7. 2016.  
 

Vyhodnocení stanovisek je uvedeno v kapitole II.1.f), kopie stanovisek jsou v příloze 
č. 1. 
Vyhodnocení připomínek je uvedeno v kapitole II.1.p), kopie připomínek jsou v příloze č. 1. 
 

V rámci společného jednání proběhlo posouzení dokumentace z hlediska vlivu 
územního plánu na životní prostředí. Stanovisko vydal Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství dne 22. 11. 2016 pod čj. KrÚ 80654/2016/OŽPZ/CH. 

Stanovisko je souhlasné za respektování 14 podmínek. 
 
Stanovisko krajského úřadu: 

Návrh územního plánu byl předložen k posouzení dle § 50 stavebního zákona, před 
zahájením řízení o územním plánu, krajskému úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, vydal stanovisko dne 16. 11. 2016 pod 
čj. KrÚ 6852 /2016.  

Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 
stavebního zákona bránily zahájení řízení o návrhu Územního plánu Lichkov. 

 
Veřejné projednání 

Bude doplněno pořizovatelem. 

 
II.1.b) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO RO ZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 

Z celostátního nástroje územního plánování – PÚR ČR, která byla schválena 
usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009 včetně její Aktualizace č. 1, která byla 
schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, vyplývají pro území obce mimo 
republikových priorit i nadmístní požadavky vyplývající z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu. 

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 
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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. 

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 
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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. 

(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. 
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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.  

ÚP zachovává současný stav technické infrastruktury a dále ji rozvíjí  především 
návrhem ploch technické infrastruktury, jež umožní centrální likvidaci odpadních vod. 

 

PÚR ČR řadí řešené území do specifické oblasti  SOB3 Specifická oblast Jeseníky – 
Králický Sněžník. 

 

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, 

ÚP vytváří územní podmínky pro zkvalitnění  a rozvoj dopravní infrastruktury pro 
rozvoj střediska ekonomického rozvoje oblasti. 

b) Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a přeshraničních 
dopravních tahů, zejména na Kladsko, 

ÚP vytváří územní podmínky pro zlepšení dopravní prostupnosti zpřesněním plochy 
dopravní infrastruktury - silniční a vymezením plochy územní rezervy pro dopravní 
infrastrukturu - drážní. 

c) Vytvářet územní podmínky  pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras a propojení 
systému se sousedním Polskem, koncepčního rozvoje systému dálkových tras, 

ÚP neruší stávající síť pěších a cyklistických tras a umožňuje jejich další rozvoj. 

d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, dřevozpracujícího 
průmyslu a ekologického zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto 
aktivity, 

ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, a to jak 
návrhem samostatných ploch, tak jako přípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

e) Vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 
charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství, 

ÚP respektuje schválené KPÚ, v nichž jsou požadavky ekologického hospodaření 
promítnuty. 

Body f) a g) se netýkají řešeného území. 

 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE 

Obec Lichkov leží v území řešeném v ZÚR Pk, které byly vydány Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 a nabyly účinnosti dne 15. 6. 
2010 včetně jejich Aktualizace č. 1, která byla vydána zastupitelstvem Pardubického kraje 
dne 17. 9. 2014 a nabyla účinnosti dne 7. 10. 2014. 
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Podle ZÚR řešené území patří do specifické oblasti  SOB3 Specifická oblast Jeseníky 
– Králický Sněžník a mimo úkolů vyplývajících z tohoto zařazení se stanovují i priority pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které ÚP Lichkov naplňuje následovně: 

(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; 

d) nezvyšováním zdravotních rizik pro obyvatele s tím, že nenavrhuje plochy, jejichž 
využitím by ke zvýšení těchto rizik docházelo; 
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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.  
 viz (69) 
 (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. 

Ostatní zásady ÚP naplňuje takto: 

(69) SOB3 Jeseníky – Králický Sněžník – ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování 
(specifická oblast republikového významu):  

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

 b)   zlepšit podmínky pro realizaci přeshraničních vazeb;  

 c)   prověřit možnosti využití rekreačního potenciálu území pro rekreaci;  

d) vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského, resp. horského 
charakteru;  

 e)   koordinovat územní rozvoj oblasti s polskými přístupy a záměry;  

f) respektovat požadavky na ochranu ptačí oblasti Kralický Sněžník; evropsky 
významná lokalita Králický Sněžník, národní přírodní rezervace Králický Sněžník, 
přírodní park Králický Sněžník, přírodní park Jeřáb, přírodní park Suchý vrch – 
Buková hora; 

g)   upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. 

   (112):  

  g.1) nadregionálních biokoridorů K80 a K84;  

g.2) regionálních biocenter 358 Králický Sněžník, 414 U Vysokého kamene, 442 
Buková hora, 443 Moravský Karlov, 480 Výčnělek, 492 Hraniční vrch, 493 
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Studenský horní les, 1809 Lískovec, 9008 Králický les, 9009 Klepáč, 9010 
Dolní les;  

g.3) regionálních biokoridorů 819 K80 - Hraniční vrch, 820A Výčnělek - Kralický 
les, 820B Kralický les - Hraniční vrch, 829A Králický Sněžník  - Klepáč, 829B 
Klepáč - Výčnělek, 830A Lískovec - Dolní les, 830B Dolní les - Těchonín, 831 
Lískovec - Moravský Karlov.  

       ÚP řeší výše uvedené úkoly vyplývající z polohy obce ve specifické oblasti, 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; 

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. 

(77) ZÚR respektují koridor KD1 (C59) pro kombinovanou dopravu Ústí n. O. – Letohrad – 
Lichkov (- Miedzylesie). 

 ÚP respektuje a stabilizuje plochy drážní dopravy. 

 Pozn.: Aktualizací č. 1 PÚR ČR je celý článek (129) týkající se i C59 zrušen. 

 
(82)  b) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

-  v šířkách koridorů dle čl. 82 a) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch    
dopravní infrastruktury; 

- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu   
koridoru daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu;  

- zpřesnění koridorů provádět s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy 
(hluk, zhoršení kvality ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví; 

- při křížení s biokoridory ÚSES minimalizovat ovlivnění jejich funkčnosti; 

- zajistit dostatečnou průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy   
živočichů;  

- minimalizovat negativní zásahy do PUPFL a zábory ZPF. 

           

ÚP vymezuje a zpřesňuje šířku koridoru přeložky silnice I/11 (dle ZÚR D28) v souladu 
s těmito požadavky. V této ploše ani v jejím nejbližším okolí nevymezuje nové 
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zastavitelné plochy. Prvky ÚSES vymezené systémem V – Z  ve směru 
převládajících migračních tras nejsou touto stavbou na území obce dotčeny. Zábor 
ZPF na půdách I. třídy ochrany je jen nezbytně nutný, zábor PUPFL je 
minimalizován. 

(113) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování (ÚSES): 

a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů 
v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací 
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost;  

b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle 
konkrétních geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby 
byly dodrženy prostorové parametry biokoridorů. 

Naplnění v ÚP: 

a) ÚP zpřesňuje vymezení nadregionálního biokoridoru, regionálních biocenter 
a regionálního biokoridoru  v souladu s metodikou ÚSES tak, aby byly dodrženy 
minimální plošné parametry a v celém území  byla zajištěna jeho funkčnost; 
Regionální biokoridor 820B Kralický les – Hraniční vrch byl zpřesněn 
následujícím způsobem: Severní okraj biokoridoru je veden po státní hranici. 
Většina biokoridoru je vedena v šíři 40 m od této hranice, vyjma rozšíření 
v místech stabilní plochy PUPFL na p.p.č. 3377 k.ú. Lichkov, který je celý 
součástí biokoridoru a posiluje jeho funkčnost, který je celý součástí biokoridoru 
a posiluje jeho funkčnost. Místní biocentra vložená do tohoto regionálního 
biokoridoru byla vypuštěna a posílení biologického efektu je řešeno souběžnou 
větví místní úrovně – biokoridorů MK6 a MK7 s místním biocentrem MC1. 

b) ÚP vymezuje ochrannou zónu nadregionálního biokoridoru v rozsahu celého 
území obce vyjma ZÚ a vymezených ploch změn. 

 

(123) ZÚR stanovují jako úkol pro územní plánování upřesnit zásady pro jednotlivé krajinné 
typy v územních plánech. 

 
ÚP stanovuje koncepci ochrany krajiny v souladu se zásadami pro jednotlivé typy 

krajin, a to krajiny lesní, krajiny lesozemědělské a krajiny zemědělské. 
 
(142) ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto VPS v oblasti dopravy: 
 

D28 přeložka silnice I/11; úsek Šedivec - Lichkov 
 

ÚP vymezuje pro přeložku silnice I/11 VPS s možností vyvlastnění – VD1. 
 

(147) ZÚR vymezují jako VPO tyto plochy a koridory biocenter a biokoridorů ÚSES, jejichž 
funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 

 
nadregionální biokoridory 

U07 K80 Sedloňovský vrch, Topielisko 
- Raškov 

 
ÚP vymezil K80 v takové poloze, že je na celém území plně funkční. Naopak pro 3 

úseky regionálního biokoridoru 820B jsou vymezena VPO s možností vyvlastnění – VU1 a, 
b, c z důvodu zajištění jeho funkčnosti. 
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 (150) ZÚR stanovují požadavek na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
prověření budoucího umístění staveb ev. jiných opatření v koridorech a plochách 
vymezených jako územní rezervy.  

Naplnění v ÚP: 

      ÚP prověřil a zpřesnil  územní rezervu pro propojení na hraniční přechod Lichkov, od 
žst. Dolní Lipka a neumísťuje do ní jiné rozvojové plochy ani činnosti, které by znemožnily 
její budoucí využití. 

      Při zpracování ÚP jako informativní a podpůrné vstupy byla využita další ustanovení 
ZÚR Pk, která nejsou pro dané území relevantní, ale byla inspirativní pro zajištění ochrany 
hodnot území a respektování limitů v duchu vyváženého rozvoje řešeného území, resp. 
Pardubického kraje.      

 
II.1.c) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HL EDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ  

Obec Lichkov se nachází v Pardubickém kraji, 5 km západně od města Králíky v SO 
ORP Králíky. Sousedí s obcemi Mladkov a Těchonín, s městem Králíky a s Polskou 
republikou. 

Řešené území obce Lichkov leží v Lichkovské brázdě, která patří do podcelku 
Králická brázda a je součástí celku Kladská kotlina. Území kotliny je protáhlého tvaru 
s  ohraničenými svahy Suchého vrchu na jihu a svahy Hraničního hřbetu na severu. Téměř 
středem údolí protéká Tichá Orlice. ÚP respektuje geomorfologické utváření území 
a nenavrhuje způsoby využití, které by jej výrazně narušovaly. 

Území obce je budováno předprvohorními, prvohorními a třetihorními horninami 
patřícími k regionu orlicko-kladského krystalinika. Nezpevněné horniny čtvrtohor jsou 
zastoupeny nezpevněnými hlinito-písčitými sedimenty. V území není výhradní ložisko 
nerostných surovin. ÚP nezasahuje do geologického složení území ani nenavrhuje jeho 
využití. 

Biogeograficky leží řešené území v regionu 1.69. Orlickohorský bioregion. ÚP přímo 
nezasahuje do živých složek území.  

Z fytogeografického hlediska je řešené území v oblasti českého oreophytica, okrsku 
95 Orlické hory. ÚP nemění fytogeografické charakteristiky území. 

Z hlediska zoogeografického patří území do provincie listnatých lesů eurosibiřské 
podoblasti palearktické oblasti. Mírně převažující zoocenózou v řešeném území je 
zoocenóza kulturních stepí a lidských sídlišť nad zoocenózou lesů. ÚP nemění 
zoogeografické podmínky území. 

V části území jsou evropsky významná území soustavy Natura 2000, a to EVL Tichá 
Orlice a PO Králický Sněžník, která ÚP respektuje. 

Jižní lesnatou částí prochází funkční nadregionální koridor K80 Sedloňovský vrch – 
Topielisko – Raškov a okrajově zasahuje regionální biocentrum 414 U Vysokého kamene. 
Při hranici s Polskem zasahuje do území regionální biocentrum 492 Hraniční vrch a je zde 
veden regionální koridor 820B Kralický les – Hraniční vrch. ÚP zpřesnil vedení těchto 
biokoridorů a hranic biocenter. Prvky ÚSES přesahující hranici řešeného území jsou funkčně 
a prostorově napojitelné s územím obcí Mladkov a Těchonín a města Králíky v souladu 
s jejich platnou ÚPD, kromě severní větve K80, jejíž návaznost bude zajištěna 
v pořizovaném novém ÚP Mladkov. 

ZÚR Pk vymezují v území tři typy krajiny. V západní a střední části je typ 
lesozemědělský, ve východní části typ zemědělský a jižní část patří do typu lesní krajiny. 
Území Lichkova  leží, dle Studie potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren 
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na krajinný ráz území Pardubického kraje, v oblasti krajinného rázu 08 Králická brázda.  ÚP 
respektuje krajinný ráz a nenavrhuje rozvojové plochy, jejichž využitím by došlo k jeho 
výraznému narušení.  

Celé území obce Lichkov leží v CHOPAV Žamberk – Králíky. Pitnou vodou je obec 
zásobována z vlastních zdrojů. ÚP nenavrhuje plochy, jejichž využitím by mohlo dojít 
k ohrožení zdrojů podzemních vod.  

            Územím prochází silnice II/312 (Žamberk – Králíky). Z hlediska širších vazeb se 
tohoto území dotýká záměr převedení trasy silnice I/11 do nové trasy s napojením na trasu 
silnice I/43 u obce Dolní Lipka, a to dle ZÚR Pk. ÚP pro tento záměr vymezuje plochu Z17a 
– e (DS), která v ÚP Králíky navazuje na stabilizovanou silnici II/312 a v ÚPO Mladkov na 
návrhovou a stabilizovanou plochu „státní a krajské silnice.“ Územím prochází také 
železniční trať č. 024 Ústí nad Orlicí – Králíky. Na této trati je v obci odbočka na železniční 
přechod Lichkov – Miedzylesie. Území obce se dotýká plocha územní rezervy pro prověření 
možného obnovení železniční spojky od Králík do Polské republiky. 

Územím procházejí dvě značené cyklotrasy a pěší turistická trasa, které ÚP 
respektuje. 

           Zásobování elektrickou energií je realizováno ze stabilizovaného nadzemního 
elektrického vedení VN, které ÚP respektuje. 

Stávající stabilizované systémy technické infrastruktury nadmístního významu 
zasahující do území obce jsou koncepcí ÚP respektovány, včetně jejich ochranných či 
bezpečnostních pásem. 

II.1.d) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO  PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH 
A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHR ANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 Řešení ÚP napomáhá vytvářet územní předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 
rozvoj území (§ 18 SZ), a to především vymezením ploch pro bydlení, občanské vybavení 
včetně sportu, dopravní a technickou infrastrukturu a vodohospodářské využití. Tím přispívá 
k dosažení souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území při zohlednění jeho 
společenského a hospodářského potenciálu a respektování jeho hodnot. 

 Při naplňování cílů územního plánování je postupováno přiměřeně dle úkolů 
územního plánování (§ 19 SZ), uvedených především v odst. (1) pod písmeny b) – g) a j) - o) 
– je upřesněna koncepce rozvoje území, nové plochy se vymezují na základě prověření 
a posouzení změn v území, včetně veřejného zájmu na nich, jsou stanoveny podmínky jejich 
funkčního využití a prostorového uspořádání, které zajistí hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů, a to při uplatňování aktuálních poznatků z dotčených oborů. 
Ostatní úkoly se v rámci ÚP neuplatňují. 

 ÚP je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obsaženými v § 18 a 19 SZ. Jeho 
postupné naplňování negativně neovlivní přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty území, 
naopak posílí přírodní hodnoty zajištěním funkčnosti zpřesněného ÚSES a kulturní hodnoty 
ochrání a posílí respektováním podmínek prostorového uspořádání. Urbanistické, 
architektonické a archeologické hodnoty, které byly podkladem pro řešení ÚP, nejsou 
měněny. 
 

II.1.e) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ÚP obsahuje náležitosti požadované jeho Zadáním, které bylo projednáno 
a schváleno na základě příslušných ustanovení SZ a jeho prováděcích předpisů a v souladu 
s nimi. 
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Je členěn na vlastní řešení ÚP (textové a grafické) a jeho Odůvodnění (textové 
a grafické) s tím, že jak řešení ÚP, tak jeho odůvodnění je vypracováno dle aktuální právní 
úpravy v oblasti územního plánování – příslušné odstavce částí I. a II. 1. Přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., Správního řádu a SZ. 

Řešení ÚP respektuje příslušná ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dalších 
prováděcích předpisů ke SZ. 

Veškeré kroky v pořizování ÚP byly realizovány v souladu se SZ a vyhláškou 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, viz kap. II.1.a) „Postup při pořízení 
územního plánu“.  

Lze konstatovat, že ÚP je v souladu s požadavky SZ a jeho prováděcích právních předpisů. 
 

II.1.f) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM) 

Řešení je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), zákona č. 133/2012 Sb., o požární ochraně, zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, a to vždy ve znění pozdějších předpisů. Je zpracován rovněž v souladu s požadavky 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, oba ve znění pozdějších předpisů. 
  

Spole čné jednání o návrhu Územního plánu Lichkov 
V rámci společného jednání pořizovatel obdržel níže uvedená stanoviska dotčených 

orgánů: 

• Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Teplého 1899, 530 02 
Pardubice 

• Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Na Františku 32, 110 15  Praha 1 
• Ministerstvo ŽP ČR, odbor výkonu státní správy, pracoviště Hradec Králové, 

Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové   
• Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro PK, Boženy Němcové 231, 530 

02 Pardubice  
• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Ústí nad orlicí, 

Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 
• Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí  
• Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 

1142, 50002 Hradec Králové 
 
Kopie stanovisek jsou v příloze č. 1. 
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Dotčené orgány:  
Č. Dotčený orgán  Obsah stanoviska  Vypo řádání stanoviska  

1 
Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, nábřeží 
L.Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 

Stanovisko neobdrženo 

ÚP Lichkov je zpracován tak, 
aby byly respektovány zájmy 
hájené na základě zákona č. 
266/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

2 

Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická 
a majetková, Odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, Teplého 1899, 530 02 
Pardubice 
 
Č.j. 53263/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 
4.7.2016  

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení – komunikační vedení včetně ochranného pásma 
(ÚAP – jev 82, pasport č. 121/2014). V tomto území (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m 
n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná 
SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 
Řešené území se nachází v zájmovém území elektronického 
komunikačního zařízení Ministerstva obrany na stanovišti Suchý Vrch 
(ÚAP – jev 81, pasport č. 120/2014). Ve vymezeném území do 200 m od 
stanoviště anténních prvků nejsou přípustné průmyslové stavby jako 
sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm. Ve vymezeném 
území do 2 km od stanoviště nejsou přípustné průmyslové stavby s 
kovovou konstrukcí jako sklady, sila, hangáry a podobně. Ve vymezeném 
území do 5 km od stanoviště nejsou přípustné výkonné vysílače v pásmu 
40 MHz – 1,3 GHz vyzařující věsměrově. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jejímž jménem 
jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo elektronického 
komunikačního zařízení - trasa mikrovlnného spoje (ÚAP – jev 81, pasport 
č. 120/2014). V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit veškerou výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. 
OÚZ Pardubice. 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné 
kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nesmí být dotčeny příp. 
nemovitosti ve vlastnictví ČR-MO. 

Požadavek bude doplněn do 
dokumentace. 
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Č. Dotčený orgán  Obsah stanoviska  Vypo řádání stanoviska  
 
Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v 
případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále 
VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního 
plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE 
nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost 
lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před 
realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a 
vyžádat si stanovisko MO ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že 
pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační 
techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 
 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že 
předem bude s ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, 
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, projednány níže uvedené 
stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014): 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, 
mobilních operátorů, větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, 
silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna 
jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního 
toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní 
hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních 
ploch nebo jejich 
rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce 
objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna 
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Č. Dotčený orgán  Obsah stanoviska  Vypo řádání stanoviska  
zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným 
vymezeným 
územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to 
vyžádají zájmy resortu MO. 
 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části návrhu 
územního plánu. V případě souběhu vymezených území výše popsaných 
platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich souběh. 

3 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky, odbor hornictví a stavebnictví, 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 
Č.j. MPO 28944/2016 ze dne 3.6.2016 

Souhlasné stanovisko Vzato na vědomí. 

4 

Ministerstvo ŽP ČR, pracoviště Hradec 
Králové, Resslova 1229/2A, 500 02 
Hradec Králové   
 
Č.j. 921/550/16-Hd 38960/ENV/16 ze dne 
15.6.2016 

Uvádí, že ve svodném území obce Lichkov nejsou evidována výhradní 
ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové 
území. 

Vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné 
požadavky na úpravu či 
doplnění projednávané 
dokumentace. 

5 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český 
inspektorát lázní a zřídel Palackého nám. 
4, 128 01 Praha 2 

Stanovisko neobdrženo 

ÚP Lichkov je zpracován tak, 
aby byly respektovány zájmy 
hájené na základě zákona č. 
266/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

6 

Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
územní pracoviště Ústí nad Orlicí, 
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 
Č.j. SPU 288694/2016 ze dne 16.6.2016 

V dotčeném území se nachází  stavby vodních děl - hlavní odvodňovací 
zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního 
pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné dle vyznačení v přiložené situací. 
 
 
 
 
Jedná se o tyto stavby HOZ: 
 název HOZ  evidované pod 

ID 
ČHP druh  

HOZ 

délka  rok  
pořízení 

Vzato na vědomí. 
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Č. Dotčený orgán  Obsah stanoviska  Vypo řádání stanoviska  

1 „zatrubněný 
kanál K4“ 

1120000023-
11201000 

1-02-
02-

zakrytý 0,534 1979 

2 
„zatrubnění 
kanálu K5“ 

1120000038-
11201000 

1-02-
02-
009 

otevřený 
zakrytý 

0,087 
0,678 

1979 

3 „zatrubněný 
kanál 041 “ 

1120000018-
11201000 

1-02-
02-

zakrytý 0,142 1977 
4 „zatrubněný 

kanál 042“ 
1120000017-
11201000 

1-02-
02-

zakrytý 0,159 1977 

Tyto stavby vodních děl HOZ jsou v majetku státu a příslušnosti hospodařit 
SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél 
trubních úseků HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy 
potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný 
manipulační pruh. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani 
dešťové vody. 
Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např. 
odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin z 
průtočného profilu HOZ či v případě trubních úseků opravy trubních vedení 
vč, revizních šachet. 
Doporučujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl pořizovatelem 
územního plánu vzat na vědomí a zejména aby trasy HOZ byly 
zpracovatelem územního plánu doplněny do koordinačního výkresu. 
 
Dle dostupných podkladů se v zájmovém území může nacházet  podrobné 
odvodňovací zařízení (POZ). Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za 
účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými 
daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací 
analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence 
meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, 
rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. 
letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2C03-2007), 
nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na 
jednotlivých pozemcích. 

7 
Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje, územní pracoviště Ústí nad orlicí, 
Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí 

S „Návrhem územního plánu obce Lichkov“ s o u h l a s í  a to za 
předpokladu: 
 

Územní plán bude upraven 
dle podmínek uvedených ve 
stanovisku. 
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Č. Dotčený orgán  Obsah stanoviska  Vypo řádání stanoviska  
 
Č.j. KHSPA 09580/2016/HOK-UO ze dne 
18.7.2016 

V kapitole I.1.f) týkající se plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) 
bude u podmínky pro podmíněně přípustné využití pro plochu Z17 doplněn 
text : 
 
1. ……….. u územního řízení bude prokázáno nepřekročení hygienických 
limitů v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro denní i noční dobu pro stávající i navrhovanou 
zástavbu, případně budou navržena vhodná protihluková opatření. 
 
Konečné znění textu návrhu před jejím přijetím požaduje KHS předložit k 
odsouhlasení. 

8 

Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Pardubický kraj, 
Inspektorát Ústní nad Orlicí, Smetanova 
43, 562 06 Ústí nad Orlicí  

Stanovisko neobdrženo 

ÚP Lichkov je zpracován tak, 
aby nebyly ohroženy zájmy 
chráněné zákonem č. 
166/1999 Sb ve znění 
pozdějších předpisů. 

9 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice 

Stanovisko neobdrženo 

ÚP Lichkov je zpracován tak, 
aby nebyly ohroženy zájmy 
hájené zákonem č. 
19/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

10a 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice  
 
Č.j.  KrÚ 42408/2016/OŽPZ/TI ze dne 
15.10.2015 

Orgán ochrany ovzduší - souhlasné stanovisko 
Orgán ochrany p řírody - souhlasné stanovisko 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu - souhlasné stanovisko 

Vzato na vědomí. 

10b 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice  
 
Č.j. 53065/2016/OŽPZ/Kp  ze dne 
12.1.2016 

Orgán státní správy les ů: 
 
K předloženému návrhu územně plánovací dokumentace má následující 
připomínky: 
 
1. plochy označené v dokumentaci jako K1 a K2 (občanská vybavenost – 
tělovýchovná a sportovní zařízení – sjezdová trať OS1) jsou dle textové 
části návrhu územního plánu, kap. II.1.n „Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 

Územní plán bude upraven 
dle podmínek uvedených ve 
stanovisku. 
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Č. Dotčený orgán  Obsah stanoviska  Vypo řádání stanoviska  
určené k plnění funkce lesa“ vymezeny pro plochy sjezdovek, v tabulce č. 
3 je uvedeno, že k těmto plochám byl „vydán souhlas již v rámci pořizování 
dosud platné ÚPD (plocha č. 20 a 21)“. Upozorňujeme, že ve zmiňované 
ÚPD byl tento zábor komentován v textové části (kap. 1.B.12 Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení …) tak, že „Zákres v 
grafické příloze je směrný s tím, že pro přesné vymezení bude zpracováno 
odborné posouzení narušení stability lesního ekosystému uvažovanou 
výstavbou sjezdových drah a vleků včetně zajištění stability okolních 
lesních porostů a podrobná  dokumentace vedení sjezdových drah a vleků. 
Tyto materiály musí být odsouhlaseny orgánem státní správy lesů 
Krajského úřadu Pardubického kraje.“ Vzhledem k tomu, že v návrhu 
nového územního plánu ani v „Posouzení SEA“ není takové odborné 
posouzení doloženo, požadujeme, aby tato podmínka byla do návrhu 
územního plánu Lichkov převzata z předchozí platné ÚPD. V případě 
prokázání možného negativního vlivu navrženého umístění sjezdových 
tratí by nemohl příslušný orgán státní správy lesů (krajský úřad) v dalších 
stupních řízení o umístnění záměru vydat souhlasné stanovisko. 
 
2. Toto souhlas nenahrazuje další procesní úkony věcně příslušného 
orgánu státní správy lesů (krajského úřadu) o udělení souhlasu k vydání 
územního rozhodnutí (popř. stavebního povolení) a rozhodnutí o odnětí 
plnění funkcí lesa podle ust. § 15 a 16 lesního zákona a vyhlášky 
ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo 
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených plnění funkcí 
lesa, které jsou nezbytné pro realizaci záměru. 

11 
MÚ Králíky – odbor VTS, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky 

Stanovisko neobdrženo  

12 
MÚ Králíky – odbor ŽP, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky 

Stanovisko neobdrženo  

13 
MÚ Králíky – odbor ŠKTV, Velké náměstí 
5, 561 69 Králíky Stanovisko neobdrženo  

14 

Hasičský záchranný sbor Pardubického 
kraje, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí 
 
Č.j. HSPA-26-586/2016 ze dne 20.6.2016 

Souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou: 
 
Budou respektovány požadavky vyplývající z §20, písm. b) vyhlášky MV č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva – 
stanovení zón havarijního plánování. V rámci územního plánu Lichkov jsou 
vymezeny zóny havarijního plánování pro silniční síť (silnice II. třídy 

Územní plán bude upraven 
dle podmínek uvedených ve 

stanovisku. 
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Č. Dotčený orgán  Obsah stanoviska  Vypo řádání stanoviska  
200m). Na základě schváleného Havarijního plánu Pardubického kraje se 
nejedná o zóny havarijního plánování (ve smyslu zákona č. 226/2015 Sb. – 
prevence závažných havárií, zákona č. 18/1997 Sb. – atomový zákon), ale 
o pásma (zóny) ochranných opatření. Z tohoto vyplývá, že je nadále nelze 
uplatňovat v rámci územního plánování a proto žádáme o jejich vymazání 
z textové a grafické části územního plánu. 

15 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královehradeckého a Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové   
 
Č.j.  SBS 18236/2016/OBÚ-09/1  ze dne 
6.6.2016 

Nemá připomínky Vzato na vědomí. 

16 

Státní energetická inspekce, územní 
inspektorát pro Královehradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 1143, 500 02 
Hradec Králové 

Stanovisko neobdrženo 

ÚP Lichkov je zpracován tak, 
aby nebyly ohroženy zájmy 
hájené zákony č. 
458/2000 Sb. a 406/2000 Sb. 
ve znění pozdějších 
předpisů. 

17 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
regionální centrum, Piletická 47/57, 500 03 
Hradec Králové 

Stanovisko neobdrženo 

ÚP Lichkov je zpracován tak, 
aby byly respektovány zájmy 
hájené na základě zákona č. 
18/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Lichkov  
 

Bude doplněno pořizovatelem. 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Lichkov - Odůvodnění  

 

41 

 

II.1.g)   ÚDAJE O SPLN ĚNÍ ZADÁNÍ  

Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Lichkova, které bylo projednáno v souladu se 
stavebním zákonem a schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 1. 2012 (číslo usnesení 
3/12), tedy před poslední aktualizací SZ a jeho prováděcích předpisů, která se dotýkala 
územního plánování. Toto Zadání bylo jako celek v intencích aktuální právní úpravy 
splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno.  

Komentář ke splnění jednotlivých bodů Zadání: 

a) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJ E, ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POP ŘÍPADĚ Z DALŠÍCH 
ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ 

Úkoly vyplývající z PÚR ČR, resp. republikové priority a úkoly pro územní plánování 
v SOB3, byly naplněny, jak je podrobně popsáno v kap. II.1.b) Odůvodnění. V kapitole II.1.c) 
jsou podrobně popsány širší vztahy v území. Graficky jsou znázorněny v samostatném 
výkrese – II.2.b. Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000. Úkoly vyplývající ze ZÚR Pk byly 
také splněny a jsou rozvedeny ve výše uvedené kapitole, stejně jako naplnění stanovených 
priorit.  

b) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLAD Ů  

ÚP respektuje limity a hodnoty území, které využívá pro udržitelný rozvoj území 
a zároveň navrhuje řešení závad (problémů) vyplývajících z ÚAP a zjištěných v doplňujících 
průzkumech a rozborech.  
 
c) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 

 ÚP se v souladu se Zadáním zaměřil na vyvážený rozvoj území. Koncepce ÚP je 
postavena na stabilizaci a rozvoji funkcí – bydlení, rekreace a cestovní ruch, občanské 
vybavení a výroba. Koncepce dopravní a technické infrastruktury je stanovena jak  
s ohledem na stabilizované plochy, tak i na zastavitelné plochy, které jsou vymezeny jak 
v těsné návaznosti na ZÚ zároveň s využitím proluk. Nové samoty nevznikají, plochy 
přestaveb jsou vymezeny pro bydlení a občanské vybavení. 
 
d) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPO ŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

(URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPO ŘÁDÁNÍ KRAJINY) 

 Požadavky na urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny jsou v ÚP 
naplněny. ÚP vychází z dosud platné ÚPD a respektuje ZÚR Pk. 

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

 V rámci dopravní infrastruktury ÚP řeší nadmístní i místní veřejné zájmy. Technická 
infrastruktura řeší komplexně místní zájmy. V občanském vybavení je nastavena koncepce 
nejen na současné potřeby, ale je počítáno i s rozvojem v plochách OV a OS. Veřejná 
prostranství ÚP stabilizuje samostatným vymezením. 
 
f) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

 Požadavky jsou splněny. 
 
g) POŽADAVKY NA VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 

OPATŘENÍ A ASANACE 

ÚP zpřesnil vymezení VPS pro dopravní infrastrukturu silniční vyplývající ze ZÚR Pk 
(D28) a VPO pro zajištění funkčnosti RK 820B v umístění dle ZÚR Pk. 
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h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍ CH PŘEDPISŮ 
(NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VE ŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ 
OCHRANY, OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRAN Y PŘED 
POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) 

 Požadavky jsou zapracovány adekvátně aktuální právní úpravě. 
 
i)   POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ 

V ÚZEMÍ 
 Všechny uvedené problémy, které vyplynuly ze závěrů ÚAP a doplňujících P + R jsou 
v ÚP vyřešeny. 
 
j) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLO CH PŘESTAVBY 

S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A PO LOHU OBCE 
V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE 

 Všechny požadavky jsou splněny, včetně požadavku na zpracování Vyhodnocení 
vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území. 
 Na základě uplatn ěného zám ěru na provedení zm ěn v území bylo prov ěřováno i 
vymezení ploch pro výrobu elektrické energie z obno vitelných zdroj ů, konkrétn ě 
prost řednictvím VE. Plochy byly vymezeny na pozemcích k t omuto ú čelu samostatn ě 
oddělených v rámci aktuální mapy KN vzniklé a schválené  v rámci KPÚ. Na stejných 
pozemcích byly plochy tohoto charakteru v p ředstihu prov ěřovány Zm ěnou č. 2 ÚPO 
Lichkov, která byla po řizována soub ěžně se Změnou č. 3 ÚPO Mladkov. Cílem bylo 
vymezení ploch celkem pro 7 VE – 4 na území obce Li chkov, 3 na území obce Mladkov. 
Během procesu po řizování výše uvedených zm ěn dosud platné ÚPD obcí Lichkov a 
Mladkov i nového ÚP Lichkov byla po řizována i Aktualizace č. 1 ZÚR Pk, v rámci které 
byl do ZÚR Pk mimo jiné dopln ěn čl. č. (97a). Jak vyplývá z dopisu MÚ Králíky, Odboru 
územního plánování a stavebního ú řadu č.j. 4072/2009/UPaSU/LCh ze dne 12. 11. 2014, 
s ohledem na nabytí ú činnosti Aktualizace č. 1 ZÚR Pk se vymezení ploch pro VE 
v území Obce Lichkov, s ohledem na jeho p řírodní hodnoty, stalo protiprávním a byl 
proto ukon čen proces po řizování Zm ěny č. 2 ÚPO Lichkov, protože p ředmětem jejího 
řešení bylo práv ě vymezení ploch pro výrobu elektrické energie prost řednictvím VE. 
Obec Lichkov vzala tuto skute čnost na v ědomí na zasedání Zastupitelstva obce 
Lichkov dne 27. 11. 2014. 
 Ze stejného d ůvodu – tedy z d ůvodu rozporu s aktuální platnou ÚPD kraje 
nejsou proto plochy tohoto charakteru v tomto novém  ÚP vymezeny, aby ÚP 
neobsahoval plochy pro zám ěry, které by po p ředložení ÚP k vydání stanoviska KÚ Pk 
jako NOÚP podle § 50 odst. 7 SZ vedly k uplatn ění požadavku KÚ Pk na odstran ění 
nedostatk ů ÚP – jeho nesouladu s právním stavem ZÚR Pk dle od st. 8 téhož SZ. 
 
k) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO 

PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ  
V závislosti na rozsahu a složitosti území je vymezena plocha Z7 tohoto charakteru. 
  

l) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, PRO KTERÉ BUDOU 
PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY 
REGULAČNÍM PLÁNEM 

 Požadavek nebyl uplatněn a ani si ho řešení ÚP nevyžádalo. 
 
m) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIV Ů ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU 
ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ  Z HLEDISKA 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD VYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA 
EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST 



Územní plán Lichkov - Odůvodnění  

 

43 

 

 ÚP byl podroben komplexnímu VVURÚ včetně SEA a NATURA. 
             
n) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, V ČETNĚ POŽADAVKŮ NA 

ZPRACOVÁNÍ VARIANT 
 
 Požadavek zpracování invariantního Návrhu ÚP byl splněn. 
 
o) POŽADAVKY NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO 

PLÁNU A NA USPO ŘÁDÁNÍ OBSAHU JEJICH OD ŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA 
CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A 
POČTU VYHOTOVENÍ 

 
 Požadavky jsou a v dalších etapách budou splněny v souladu s aktuální právní 
úpravou. 

 
 

II.1.h) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STA VEBNÍHO 
ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Z dosavadního průběhu procesu pořízení ÚP Lichkov záležitosti tohoto charakteru 
nevyplynuly. 

 
 

II.1.i) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

Řešené území je vymezeno hranicemi správního území obce Lichkov, které tvoří k.ú. 
Lichkov o celkové rozloze 913,3 ha. 

ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, 
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů. Pokud je 
v této kapitole uváděn číselným označením některý právní předpis (zákon, vyhláška) je tím 
míněn vždy ve znění pozdějších předpisů. 

ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, vydaných 
správních rozhodnutí a vlastností území. Graficky vyjádřitelné limity jsou znázorněny 
v Koordinačním výkresu v měřítku 1 : 5 000. Většina limitů či nositelů limitů využití území je 
zároveň považována za hodnoty území, a to jak přírodní či kulturní, tak i civilizační. Za 
civilizační hodnotu je považováno rovněž ZÚ. Jako podklad pro identifikaci jevů v území byly 
využity doplňující P+R, ÚAP a další podklady poskytnuté v průběhu zpracování ÚP. 

Limity využití území z ÚAP nelze upravovat, proto lze v Koordinačním výkresu nalézt 
grafické vyjádření jevů v umístění, které neodpovídá skutečnosti (např. EVL Natura 2000, 
přírodní park, les hospodářský včetně OP, osy silnic, resp. OP, cyklo a turistické trasy). 

Do ÚP byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových koncepcí 
Pardubického kraje nebo je s nimi ÚP zcela v souladu. 

Řešení ÚP Lichkov je v souladu se Zadáním invariantní. Zdůvodnění přijatého řešení 
je zřejmé z následujícího textu. 
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ad I.1.a) 

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
Při vymezení ZÚ bylo vycházeno z hranice současně ZÚ obsaženého v dosud platné 

ÚPD obce. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností 
zjištěných průzkumem území ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 SZ) a koordinována 
s údaji z ÚAP. 

Základem vymezeného ZÚ je intravilán vymezený k 1. 9. 1966 a vyznačený v mapě 
evidence nemovitostí. Bylo naopak rozšířeno o zastavěné stavební pozemky, stavební 
proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky ZÚ, ostatní veřejná 
prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky ZÚ, a to dle 
aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí, zjištěného přímým přístupem do WMS služby 
Katastru nemovitostí s doplněním dosud nezapsaných ploch dle vydaných kolaudačních 
souhlasů či kolaudačních rozhodnutí, které nabyly právní moci. Skutečný stav byl ověřován 
jak porovnáváním s ortofoto mapou, tak aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především 
s ohledem na zjištění souborů pozemkových parcel zpravidla pod společným oplocením se 
zastavěnými pozemky obytných a hospodářských budov, tvořících s nimi souvislý celek. 
 
 
ad I.1.b)  

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT  

HISTORICKÝ VÝVOJ  

K soustavnějšímu osídlení v údolí Tiché Orlice, kde leží i Lichkov, docházelo až po 
polovině 13. století v období vrcholné kolonizace. Hranice Šilperské - Štítecké rychty proti 
Mezilesí je doložena rokem 1278, celnice v Mladkově 1357. Právě tohoto roku postupuje 
Karel IV. žampašské panství i s touto celnicí Čeňkovi z Potštejna. Z jeho listiny je patrné, že 
v těchto končinách se rozvíjela nějaká hornická činnost, což také dokazuje mladkovská 
celnice, která ale neprokazuje, že zde byla stálá organizovaná sídla.  Po tomto roce 1357 
písemné památky až do druhé poloviny 16. století chybí.  

Hornickou činnost zřejmě přerušili Žampachové z Potštejna pro nedostatek 
prostředků, vliv na to měly i válečné události v husitské době. Roku 1421 tudy vpadlo slezské 
vojsko do Čech proti Žampachu  a naopak roku 1428 husité táhli z Čech do Kladska. 

 V roce 1495 majitel žampašského panství Jan Žampach z Potštejna koupil panství 
Mezilesí. Ale již od roku 1538 bylo mezileské panství v zástavě a od roku 1564 v plném 
vlastnictví slezského rodu Černhausů. Ti začali svůj nový majetek intenzivně osídlovat. 
Z moravské strany organizovali osídlovací činnost v sousedství Králicka majitelé Kolštejna 
(dnes Branná) a majitelé Šilperka (dnes Štíty). A tak se žampašské panství ocitlo pod tlakem 
sousedů. 

Osídlovací pokusy Jana Žampacha nebyly úspěšné. Počátek, tehdy již úspěšný, 
v osídlovaní tohoto regionu je spojen s činností Janova syna Zdeňka Žampacha. Po jeho 
smrti v r. 1562 pokračoval v otcově díle nejstarší syn Jan Burian Žampach, který si po 
rozdělení rozsáhlého žampašského panství v r. 1568 ponechal Králicko. Pro finanční potíže 
jej však odprodal Zdeňkovi v Valdštejna. Koupě byla vložena do desk zemských až v r. 1577. 
A v tomto zápisu, který je uceleným popisem Králicka, je již zmíněn Lichkov,  a to je první 
písemná zmínka o něm. 

Ves se však připomíná i dříve v roce 1569 pod názvem Lichtenau, což je možné 
překládat jako „světlá niva, světlé místo“. Vznik souvisí zřejmě s činností sklárny, pro kterou 
zde byly dobré podmínky (dostatek dřeva v hustých lesích, vodní zdroje i písek). Vzniklo tak 
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v lesích vykácené místo, paseka, ona „světlá niva…“. Podle tohoto místa dostala zřejmě 
název i vznikající ves. Ta nepochybně začala vyrůstat řadu let před tímto datem. 

Zakladateli sklárny byli snad skláři Dominik Preusler a Pavel Schürer a posledním 
majitelem sklářské huti byl asi Kryštof Friedrich. Od něho před rokem 1636 koupili sklárnu 
majitelé králického panství Altmanové, kteří získali panství v roce 1650 sňatkem Michala 
Ferdinanda Altmana s Kateřinou z Trautmansdorfu. Sklárna následně zanikla. V roce 1633 
zde byl zaznamenán mor, kterému podlehla většina obyvatel. Z majetku sklárny zřídili noví 
majitelé dvůr (doložen rokem 1636 – dosud stojí). Vlastní sklářská huť stála poněkud stranou 
jihovýchodním směrem. Svůj majetek měli Altmanové do roku 1945. Potomci tohoto rodu žijí 
dnes v Německu.  

Podle Tereziánského katastru z r. 1757 bylo v Lichkově 28 hospodářství na osmém, 
nejhorším stupni bonity půdy. Byl tu již také mlýn a dvůr. Za Marie Terezie (1740 – 1780) 
bylo zde zavedeno také číslování domů. V obci začalo číslem 1 po toku řeky po jejím pravém 
břehu a zpět proti toku po levém břehu po č.p. 141. (Dnes je nejvyšším číslem 213 a v této 
řadě však mnohá čísla neexistují.) Chovaly se tu také ovce a zvláště až do konce 19. století 
pěstoval len jako kvalitní surovina pro domácí tkalcovství chudých obyvatel.  

Za císařovny Marie Terezie byla v r. 1774 uzákoněna povinná školní docházka. Děti 
docházely do školy nepravidelně, pak nejprve do Mladkova i do soukromých domů, krátký 
čas byla škola v domě č.p. 146 (zde byla později i mateřská škola – dům dnes již nestojí).  

V letech 1799 - 1888 byla škola ve staré chalupě, kterou obec koupila. Od června 
1886 se stavěla nynější budova školy, ve které se začalo vyučovat již 8. října 1888. Stará 
škola spolu s vedle stojící zvoničkou (také to byl sklad hasebního nářadí) byla v květnu 1891 
zbourána. Ve škole byla vyučovacím jazykem němčina, české vyučování vedle německého  
začalo až 1. září 1928. Počet žáků byl vysoký: 120, 150 - 197, ale i hodně přes 200. Ještě po 
roce 1945 zde byly 4 třídy (1. – 4. ročník), v současnosti jsou ve škole taktak dvě desítky 
žáků ve 3., 4. a 5. ročníku. Od roku 1946 je zde rovněž mateřská škola. 

Prvním známým učitelem, který se uvolil vyučovat, byl výměnkář Josef Theimen, 
který ve svém výměnku č.p. 95 vyučoval čtení a psaní, a to pouze v zimě, v jedné místnosti. 

Roku 1798 se obec rozhodla pronajmout dům č.p. 146 od Friedricha Katzera za 
účelem zřízení školy. O rok později tento dům obec kupuje za 450 florentů. Z toho 300 
zaplatil hrabě Michal Carolus von Althan – patron školy, majitel králického panství, zbytek 
uhradila obec. 

Pro zvyšující se počty žáků byly zřízeny pomocné třídy  v pronajatých domech 
č.p. 155, 92, snad i dalších. Základní kámen nové budovy č.p. 185 byl položen 3. června 
1886 a 8. října 1888 zde začalo vyučování. Budova staré školy s vedle stojící zvoničkou, 
která sloužila hasičům také jako sklad,  byla strhnuta při cvičení 16. června 1891. Za první 
světové války byl ve škole zřízen lazaret, k výuce byly pronajaty domy č.p. 114 a 154. 

V  roce 1875 byl Lichkov propojen železnicí se sousedním Mezilesím  
s pokračováním tratě do tehdejšího Pruska. V roce 1885 byla v obci ustavena hasičská 
služba. V roce 1889 byl vysvěcen hřbitov a ve stejném roce započala tříletá stavba kostela, 
pošta je v Lichkově v provozu od roku 1897. 

V roce 1922 byl v obci zaveden elektrický proud nejprve ze zdroje ve mlýně, později 
z mladkovské elektrárny. Od roku 1936 zažila obec čilý stavební ruch a pohyb dělníků při 
budování opevnění. V první světové válce padlo 53 lichkovských občanů, kterým obec v roce 
1923 postavila vedle kostela pomník obnovený  v roce 1998 péči  obce z podnětu bývalých 
lichkovských občanů žijících v Německu. 

 Původní Lichkov vyrůstal v nivě proti toku řeky, později se rozšiřoval po jejím toku 
k dnešnímu dolnímu konci obce. Statistika Hradeckého kraje z r. 1836 uvádí v Lichkově 157 
domů,  939 obyvatel, školu, dvůr a myslivnu. Počet obyvatel činil v r. 1850 - 1045 lidí, nejvíc 
v r. 1880 - 1323 lidí, v r. 1890 - 1211. Obyvatelé byli Němci (při jednotlivých sčítáních se 
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k české národnosti hlásilo méně než 10 lidí, tedy se neuváděli). Počet obyvatel prudce 
poklesl po 2. světové válce po odsunu Němců. V r. 1950 tu žilo 652 lidí, v r. 1970 – 650 
a v roce 1990 – 590 a následujících letech se počet ještě o něco snížil. 

Po druhé světové válce v obci našli nový domov obyvatelé z různých končin nejen 
naší republiky. Dne 12. května 1946 byly předány zemědělcům dekrety o vlastnictví půdy, 
ale už od roku 1949 zde postupně vznikalo zemědělské družstvo s nevalnými výsledky. To 
skončilo zřízením Státního statku. Dnes v katastru působí pět zemědělských subjektů 
a dančí farma. 

S novým osídlením po válce bylo zbouráno asi 50 většinou starých obytných domů, 
zcela přestavěno 19, nově postaveno 42 rodinných domků včetně nové hasičské zbrojnice 
a 27 původních staveb bylo přeměněno na rekreační objekty. 

V roce 1871 zahájila provoz dřevovýroba firmy Fehr a Wolf, po válce Zadrev, 
Východočeské dřevařské závody Lira, Dřevotex. Továrnu postihl 30. března 1973 požár, po 
kterém se závod ještě vzpamatoval. Likvidující však byla privatizace formou DKS po roce 
1990. Objekt je nyní prázdný a chátrá.  

 
PŘÍRODNÍ  HODNOTY 

Evropsky významnou přírodní hodnotou jsou prvky soustavy Natura 2000 v podobě 
PO Králický Sněžník, zahrnující převážnou část řešeného území a EVL Tichá Orlice, 
procházející napříč od východu na západ celým řešeným územím. PO Králický Sněžník  byla 
vyhlášena nařízením vlády ČR 685/2004 Sb. ze dne 8. 12. 2004 s kódovým označením 
CZ0711016.  Předmětem ochrany je druh chřástal polní. Jedná se o druh tažný se zimovišti 
v jihovýchodní Africe. Z nich se ptáci navracejí v polovině května a obsazuji sušší až suchá 
luční stanoviště. EVL Tichá Orlice byla vyhlášena nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb. ze 
dne 22. 12. 2004 pod kódovým označením CZ0533314. Předmětem ochrany je zde žijící 
druh mihule potoční. Jejím biotopem je vodní tok Orlice s dostatkem písčitých a 
hlinitopísčitých sedimentů, v nichž žije jako larva po několik let. 

           V území neexistuje zvláště chráněné území maloplošného typu, ale lze předpokládat, 
že v budoucnu bude za přírodní památku vyhlášena EVL Tichá Orlice. 

          Řešené území obce leží v území migračně významném. Což znamená, že území je 
významné  pro migraci velkých druhů savců, včetně druhů chráněných a lovné zvěře.  

Regionálně významnou hodnotou je přírodní park Suchý vrch – Buková hora, 
zahrnující většinu řešeného území – od tělesa dráhy k jihu. 

 Prvky ÚSES, nadregionální biokoridory, regionální biocentra, místní biokoridory 
a místní biocentra jsou v území převážně funkční a v zásadě propojené s dalšími prvky 
ležícími mimo řešené území dle ÚPD sousedních územních obvodů. 

 Existující biochory jsou základem pro stanovení potencionální přirozené vegetace, 
a tím i nástrojem pro přírodě blízkou obnovu přírodních hodnot krajiny. 

Významnou hodnotou území je krajina patřící do oblasti krajinného rázu  08 Kralická 
brázda. 

Vodní toky zde zastupuje Tichá Orlice s pravobřežním přítokem Lipkovského potoka 
a dalšími bezejmennými přítoky. Vodní plochy jsou zastoupeny v ZÚ i mimo něj. Rozlohou 
jsou nevýznamné, avšak doplňuji krajinu o vodní prvky a zvyšují retenci vody v území. Údolní 
niva je v území podél jmenovaných toků a z části je zastavěna. 

Aleje stromů zvýrazňují dochované zbytky cestní sítě, především alej k Lichkovu 
a k lesnímu okraji Suchého vrchu.    

             Rozloha  lesů v řešeném území je 349 ha a lesní porosty jsou zařazeny do lesů 
hospodářských. 
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            Významnou hodnotou je existence půd I. a II. třídy ochrany, které slouží zemědělské 
prvovýrobě. 

             Existence CHOPAV Žamberk – Králíky je dokladem přírodní hodnoty a kvality 
podzemních vod. Přírodní dominantou území je v severovýchodním okraji území zalesněný 
vrch s nadmořskou výškou 641 m. 

ÚP všechny uvedené přírodní hodnoty, které jsou zároveň limity využití území, 
respektuje, chrání a rozvíjí především stabilizací ploch nezastavěného území včetně 
vymezení nových ploch změn v krajině (W) a stanovením koncepce ÚSES jak nadregionální 
a regionální úrovně (v souladu se ZÚR Pk), tak místní úrovně. 

 
KULTURNÍ HODNOTY 

Seznam kulturních památek 

Dle Ústředního seznamu kulturních památek, vedeného NPÚ, se v obci nacházejí 
tyto nemovité kulturní památky: 

Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvar Část obce Památka Ulice,nám./umístění 

104587 Ústí n.Orlicí Lichkov Lichkov 
kostel sv. Josefa - 
dělníka 

  

 
Číslo rejstříku Název okresu Sídelní útvar Část obce Památka Ulice,nám./umístění

12576 / 6-5858 Ústí n.Orlicí Dolní Boříkovice Dolní Boříkovice 

liniové 
opevnění - 
dělostřelecká 
tvrz Bouda 

úsek ŽSV III. 
Králíky; dále ZSJ 
837470 - Lichkov a 
1654920 - 
Těchonín 

 
Katastrální území: Lichkov 

st. 374  100 pozemek bez ochrany tvrzový pěchotní srub K-Ba-S 24 Libuše, podzemní chodby, 
sály, místnosti, schodiště a výtahové šachty 

pp. 3250  100 pozemek bez ochrany podzemní chodby, sály, místnosti, schodiště a výtahové 
šachty 

pp. 3263  100 pozemek bez ochrany podzemní chodby, sály, místnosti, schodiště a výtahové 
šachty 

 
Kromě nemovitých kulturních památek jsou v ÚAP uvedeny jako kulturní hodnoty 

stavby typické pro místní ráz (pomník občanům padlým v 1. světové válce, socha sv. Jana 
Nepomuckého), architektonicky cenné stavby (Lichkovský dvůr, vila a tradiční venkovská 
architektura – celkem 7 staveb) a významná stavební dominanta (výrobní areál). 

 
Archeologie 

Území obce je považováno za území s archeologickými nálezy. Investor je povinen 
dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický 
ústav a organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení 
záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany 
archeologických památek. ÚP nevytváří podmínky pro nenávratné znehodnocení 
archeologického dědictví.  

Úzkou vazbu mezi kulturními a civilizačními hodnotami lze nalézt v úrovni 
urbanisticko – architektonické, kdy je třeba při stanovení koncepce přihlédnout i k těmto 
hodnotám v území. 
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Všechny uvedené kulturní hodnoty jsou řešením ÚP respektovány a jsou vytvářeny 

územní předpoklady pro jejich ochranu včetně ochrany jejich prostředí. Vymezené plochy 
změn navrženou koncepci ochrany a rozvoje hodnot dotvářejí. 
 
CIVILIZAČNÍ HODNOTY 

Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách ZÚ. V obci je 
zastoupena většina základních funkcí (bydlení, rekreace, občanské vybavení, veřejná 
prostranství, výroba a skladování, dopravní a technická infrastruktura), plochy pro ně tvoří 
základní kostru civilizačních hodnot v území. V ÚP jsou respektovány a rozvíjeny vymezením 
ploch změn – viz část ad I.1.c), ad I.1.d) a ad I.1.e) této kapitoly. 

 
NÁVRH ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 

Pro zpracování ÚP byly jako výchozí poklady použity informace z P + R 10/2011 
a aktualizovaná data z ÚAP poskytnutá pořizovatelem v průběhu zpracování ÚP.  

Základní koncepce rozvoje obce vychází především ze splnění hlavních požadavků 
na tento rozvoj vyplývající ze Zadání: 

Základní rozvojová koncepce vychází z nutnosti respektování současného využití 
ploch v území s nezbytným doplněním pro zabezpečení všech potřebných funkcí obce tak, 
aby byly zabezpečeny územní předpoklady pro komplexní udržitelný rozvoj a pro další růst 
počtu trvale žijících obyvatel.  

 ÚP zároveň vytváří územní předpoklady pro postupné naplňování priorit a opatření 
strategických a programových dokumentů regionálního rozvoje, které se dotýkají řešeného 
území, a to s cílem zajištění udržitelného rozvoje území i v širším kontextu. 

 ÚP využívá kvalitního přírodního prostředí a vytváří územní podmínky pro rozvoj 
bydlení a občanského vybavení včetně sportu. 

 ÚP vymezuje dopravní infrastrukturu jak místního, tak především nadmístního 
významu (plocha pro přeložku silnice (I/11) a technickou infrastrukturu pro oblast 
zneškodňování odpadních vod. 

 Zastavitelné plochy vymezuje ÚP především pro funkci bydlení a pro občanské 
vybavení – veřejnou infrastrukturu. Všechny plochy jsou vymezeny buď uvnitř ZÚ, 
v prolukách nebo přímo navazují na ZÚ. Zároveň ÚP vymezuje i plochy přestaveb. 

 Dalším významným podkladem pro stanovení základní koncepce rozvoje území bylo 
podrobné zhodnocení dosud platně ÚPD – viz tabulková část v kap. ad.I.1.c) Urbanistická 
koncepce. 

ÚPO Lichkov byl schválen zastupitelstvem obce 11. 12. 2002 – OZV nabyla účinnosti 
23. 1. 2003 (číslo usnesení 1/03). Změna č. 1 ÚPO byla schválena zastupitelstvem obce 29. 
7. 2009 – OOP nabylo účinnosti 15. 8. 2009 (číslo usnesení 34/09). 

Způsoby řešení navržené v dosud platné ÚPD, které sledovaly symbiózu obce 
s okolní krajinou, zůstávají nadále v platnosti. Jejich naplňování je však zasazeno do rámce 
nových skutečností, a to především ve vazbě na nově vzniklé dokumenty, a to PÚR ČR, 
ZÚR Pk a ÚAP při zohlednění nových požadavků na využití území v souladu se SZ. 
Koordinace rozvoje území s přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami byla základním 
motivem jak původní ÚPD, tak i nového ÚP. Hlavní cíle platného ÚPO, definované 
především s důrazem na harmonický územní rozvoj, na návrh nových ploch pro bytovou 
výstavbu, na doplnění občanské vybavenosti, na rozvoj cestovního ruchu, na vytvoření 
podmínek pro zimní sporty, na vytvoření podmínek pro rozvoj podnikatelské sféry v oblasti 
výroby, na prověření dopravních a technických sítí, na ochranu kulturních a přírodních 
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hodnot a na vymezení VPS byly v ÚPO splněny.Všechny uvedené cíle jsou – byť 
definované v nové terminologii – potvrzeny ve schváleném Zadání a opět jsou v novém ÚP 
splněny. 

ad I.1.c)  

URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Dosavadní demografický vývoj 

Jedním ze základních vstupů celkové urbanistické koncepce jsou demografické údaje 
o řešeném území. Vývoj počtu obyvatel dle statistických šetření (SLDB 2011) a dle podkladů 
z ČSÚ. Od začátku sledovaného období počet trvale žijících obyvatel klesá, mírně stoupl 
v roce 1961, ale od té doby opět klesá. Je to způsobeno tím, že se obyvatelé začali stěhovat 
do větších měst. Počet obyvatel se od roku 1900 snížil o 550. 
 

V tabulce je uveden rok a za lomítkem počet obyvatel. 

 
Zdroj: ČSÚ 

V  obci žije relativně mladé obyvatelstvo, k obměně obyvatel dochází nejen 
přirozenou měnou, ale i příchodem nových obyvatel – migrací, v  obci se neprojevuje 
prozatím proces demografického stárnutí, tak jako ve většině měst a obcí ORP i ČR, při 
němž se postupně mění struktura obyvatel takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob 
starších 60 let a snižuje podíl osob mladších 15 let, tj. starší věkové skupiny rostou početně 
rychleji než populace jako celek.  

 Věková struktura obyvatel obce vykazuje příznivý stav i v porovnání s věkovou 
strukturou kraje i celé České republiky. Průměrný věk k 31. 12. 2010 byl 38,8 let dle 
podkladů z ČSÚ, a jedná se tak o příznivý stav při porovnání s údaji v kraji i ČR. Věkovou 
strukturu v obci k 31. 12. roku 2009, k 31. 12. 2011 a k 31. 12. 2013 ukazuje následující 
grafické vyjádření.  
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Populační vývoj v roce 2013, dle podkladů z ČSÚ, znázorňuje následující grafické 

vyjádření. Celkově se v tomto roce počet obyvatel snížil o 3 obyvatele. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní vyjížďka dle SLDB 2011.  

Počet vyjíždějících do zaměstnání byl 84 a do škol 35 obyvatel (Zdroj: ČSÚ).   
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Populační vývoj je výsledkem přirozené obnovy populace (rozením a vymíráním – 
přirozený přírůstek) a zároveň migrace (přírůstek či úbytek počtu obyvatel stěhováním). 

Dalším základním vstupem jsou informace o charakteru a stavu současné zástavby, 
která utváří historicky vzniklou strukturu ZÚ. Jsou to plochy především pro tyto účely: 

 
Bydlení 

Vývoj počtu domů v obci celkem od počátku 20. století, dle SLDB v níže uvedených 
letech, dokumentuje následující grafické vyjádření. Do roku 1950 se sledoval počet domů 
jako součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které měly popisné číslo), 
od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny 
z domovního fondu). Ve vývoji počtu domů od roku 1900 do roku 2011 se dá vypozorovat 
mírný pokles.  
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V obci dle SLDB 2011 bylo 141 trvale obydlených domů, z toho je 122 RD. Počet 
trvale obydlených bytů k 26. 3. 2011 – 173. 

Podle posledních údajů z obce je počet všech domů 178, z toho je 27 určených 
k rekreaci. 

 

Občanské vybavení 

Stručný popis občanského vybavení s návrhem jeho rozvoje je uveden v následujícím 
odstavci. Nabídka základního občanského vybavení v obci je názorně uvedena 
v následujícím grafickém vyjádření.  
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Základní občanské vybavení není v obci úplné, chybí nákupní možnosti, služby, 

nabídka školy druhý stupeň chybí úplně. Území obce má relativně dobrou dopravní 
dostupnost a obslužnost, což je potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, kdy je třeba doplnit 
a rozšířit služby a nabídku zařízení pro cestovní ruch. Za dalšími službami vyjíždějí 
obyvatelé obce do větších center osídlení – např. Králíky, Ústí nad Orlicí. 

 
Výroba a výrobní služby, podnikání 

 V obci nepůsobí žádný významný zaměstnavatel. V obci působí tyto firmy: České 
dráhy, a.s.; Tirtrans, s.r.o.; Kastner Josef – Kuchyňské studio, f.o.; Revinsta, f.o.; Ubytovna 
U nádraží; Tenisový klub Lichkov; Domett, s.r.o.; Česká pošta, s.p.; MS Hubert Lichkov, o.s.; 
MS Hubertus Lichkov, o.s.; obec Lichkov; ZŠ a MŠ Lichkov – příspěvková organizace; 
Lichkovský dvůr, s.r.o.; Farma René Vyšohlíd. 

 
Podnikatelé a firmy v obci dle informací obce 
  
Vodoinstalace a topenářství - Stanislav Moravec - instalace a řešení odpočtů obecních   

vodoměrů 
Dančí farma Lichkov - Zdeněk Brůna - prodej zvěřiny / dančí, mufloní, divočák/ a špičkového   

hovězího masa plemena Highland 
Stavební práce - David Mucha - veškeré zednické, stavební a bourací práce, instalace 

chodníků, plotů, obkladů, fasád 
Zednické práce - František Mucha,  
 

Hospodářská činnost v obci dle vybraných statistických údajů k 31. 12. 2014: 
 
Počet podnikatelských subjektů celkem 103 

podle 
převažující 
činnosti 

Zemědělství, lesnictví, rybolov 16 

Průmysl celkem 11 

Stavebnictví 19 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel  18 
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Doprava a skladování 2 

Ubytování, stravování a pohostinství 9 
Informační a komunikační činnosti - 
Peněžnictví a pojišťovnictví 8 

Činnosti v oblasti nemovitostí 1 
Profesní, vědecké a technické činnosti 3 
Administrativní a podpůrné činnosti - 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 2 

Vzdělávání 1 
Zdravotní a sociální péče - 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 
Ostatní činnosti 9 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní 
potřebu 

- 

Činnosti exteritorálních organizací a orgánů - 
Nezjištěno 2 

podle 
právní 
formy 

Státní organizace 1 

Akciové společnosti 1 

Obchodní společnosti 9 

Družstevní organizace - 

Finanční podniky - 

Živnostníci 68 

Samostatně hospodařící rolníci - 

Svobodná povolání 8 

Zemědělští podnikatelé 5 

Ostatní právní formy 11 

Zdroj: ČSÚ 
  

 V obci svou činnost provozovalo k 29. 5. 2015 99 podnikatelských subjektů, z toho 44 
subjektů se zjištěnou aktivitou. Podle převažující činnosti se jedná o velkoobchod a 
maloobchod, opravy a údržbu motorových vozidel a stavebnictví. Všechny podnikatelské 
subjekty lze zařadit do kategorie malého a středního podnikání. 

 
NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Stanovení urbanistické koncepce vychází z vyhodnocení přírodních, kulturních 
a především civilizačních hodnot území, včetně výše uvedeného šetření v socio-
demografické oblasti. Z těchto závěrů při respektování PÚR ČR  a ZÚR Pk v intencích 
požadavků vyplývajících ze schváleného Zadání ÚP je vytvořena kostra urbanistické 
koncepce. Jejím úkolem, resp. cílem ÚP, je vytvoření podmínek pro realizaci vyváženého 
kontinuálního a udržitelného rozvoje.  

Dosavadní urbanistická koncepce, zakotvená v dosud platné ÚPD, je zachována. 
Obec je územně stabilizována ve způsobech využití vycházejících z údajů katastru 
nemovitostí, které jsou členěny na stabilizované plochy dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve 
smyslu Metodiky MINIS – podrobněji viz část ad I. 1. f) této kapitoly. Sídelní struktura je 
zachována, žádná nová sídla nejsou zakládána. Plošné uspořádání akceptuje dosavadní 
historický vývoj území, koordinovaný v posledních desetiletích dosud platnou ÚPD obce. 
Prostorové uspořádání je dotvářeno do kompaktnějších tvarů využíváním proluk v ZÚ a 
vymezováním zastavitelných ploch v těsné vazbě na ZÚ či další zastavitelné plochy 
navazující na ZÚ. 

Obec leží v údolní nivě Tiché Orlice v nadmořské výšce 510-525 m, kde je rozložena 
převážná část ZÚ. Část řešeného území severně od obce sahající až na státní hranici 
s Polskem se zvedá do výše 685 m n. m. – tzv. „letní strana“. Toto území má výraznou 
převahu zemědělské půdy s nízkým procentem lesů, resp. vzrostlé zeleně. 
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Jižní část území konfiguračně graduje do vrcholových partií (Vysoký Kámen, Bouda) 
o výšce cca 850 m n. m. – tzv. „zimní strana“. Toto území je zhruba z poloviny zemědělsky 
obhospodařované (i pastevecké areály a areál farmového chovu), druhou část tvoří lesy – 
jako součást Těchonínského lesa. Uvedená konfigurace modeluje celé území na charakter 
protáhlé údolní kotliny s hlavní osou východ - západ. Tato situace vtiskla celému území obce 
charakteristický ráz.  

Příznivá konfigurace již v minulosti byla strategicky využita pro vedení dopravního 
systému – železniční trať celostátního významu se stanicí a propojením železnice do Polska 
a silniční doprava - silnice II. třídy č. 312 s vyšším významem a návrhem na vymezení 
přeložky silnice I/11 řadí Lichkov mezi strategické obce. 

Předkládaným návrhem urbanistické koncepce se potvrzuje kontinuita návrhů řešení 
v jednotlivých podkladech a dokumentacích, které novému ÚP předcházely. Dosavadní vývoj 
ukázal, že i po přehodnocení dosud platné ÚPD se potvrzují základní tendence rozvoje, a to 
v doplnění zastavitelných ploch především pro bydlení a občanské vybavení ve vazbě na 
strategickou polohu obce. Nové plochy bydlení jsou vymezeny v  návaznosti na stabilizované 
plochy s důrazem na posílení, identifikaci a intenzifikaci dosud nevyužitých proluk. Počítá se 
s rozvojem sportu ve vazbě na sportovní aktivity v obci a s rozvojem dalšího občanského 
vybavení s cílem posílení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu nadmístního významu a 
soudržnosti obyvatel.  

Koncepce uspořádání krajiny, která vychází především z respektování současných 
přírodních hodnot v koordinaci s limity využití území, je popsána v části ad I.1.e) této 
kapitoly. 

Rozvoj obce bude tedy postupně realizován tak, aby nedošlo k narušení původní 
formy zástavby, ale naopak, aby byly zkvalitňovány i estetické hodnoty a životní prostředí 
a aby nebyly narušeny významné dálkové pohledy a průhledy. 

 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Při zpracování koncepce ÚP byly vyhodnocovány možnosti lokalizace rozvojových 
ploch jak z hlediska širších územních vazeb (strategická poloha obce v rámci SOB3), tak 
i potřeb obce a předkladatelů záměrů na změny využití území v konfrontaci s limity využití 
území a jeho hodnotami. Řešení přijaté v  ÚP bylo prověřeno v rámci pracovních jednání a 
vychází z dosud platné ÚPD, P + R a ze schváleného Zadání a především ze závěrů 
pracovních jednání zastupitelstva obce, které mělo možnost se podrobně seznámit s ÚP 
v rozpracovanosti, především v oblasti urbanistické koncepce včetně stanovených podmínek 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Řešení bylo koordinováno se zpracovateli 
vyhodnocení vlivů ÚP na ŽP a na EVL a PO. 

Na základě výsledků řady zmíněných pracovních jednání a konfrontací v terénu byla 
celková koncepce řešení i urbanistické koncepce dovedena do uceleného invariantního 
řešení maximálně respektující koncepci přijatou v dosud platné ÚPD. 

Plochy pro rozvoj obce jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady navrhovaného 
řešení byly minimální. Všechny plochy navrhované pro rozvoj obce jsou navrženy v ZÚ 
a  v těsné vazbě na něj. Využívá se tak možností jednoduchého napojení na infrastrukturu 
obce (bez nutnosti dalších vyvolaných záborů ploch), v některých případech se navrhovaným 
řešením rozvojových ploch zlepšují i podmínky v ZÚ.  

Plochy změn jsou, stejně jako plochy stabilizované, vymezeny zpravidla na hranice 
parcel. V některých případech však hranici vymezených ploch tvoří spojnice lomových bodů 
hranic parcel, spojnice styčných bodů hranic více parcel nebo vzájemná kombinace těchto 
možností.  
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Způsob zapracování návrhových ploch z dosud platné ÚPD je zřejmý z následujících 
tabulek: 

ÚPO 

Lokality 
v dosud 
platné 
ÚPD 

 

Původní funkce Způsob zapracování do ÚP 

1 doprava (silnice I. třídy) Z17 (DS) 
2 doprava (MK) Z15 (DS) 
3 doprava (MK) stabilizovaná plocha NZ (ostatní 

komunikace) 
4 doprava (železnice) R2 (DZ) 
5 výroba, výrobní služby, sklady část R3 (VS), část Z17 (DS) 
6 výroba, výrobní služby, sklady vypuštěno na základě požadavku obce 
7 občanské vybavení včetně 

sportu 
část Z12 (OM), část stabilizovaná plocha 
OS1 

8 občanské vybavení včetně 
sportu 

část Z13 (OM), část K2 (OS1) 

9 občanské vybavení včetně 
sportu 

část stabilizovaná plocha (OV), část Z9 (OV) 
a Z10 (OV) 

10 občanské vybavení včetně 
sportu 

Z14 (OS) 

11 občanské vybavení včetně 
sportu 

část stabilizovaná plocha ZV, část Z11 (OV) 

12 dopravní zařízení (parkoviště, 
motorest) 

část R1 (DS1), část Z17 (DS) 

13 občanské vybavení P2 (OM) 
14 bydlení část stabilizovaná plocha SV, část Z8 (SV) 
15 bydlení Z7 (SV) 
16 bydlení část Z6 (SV), část stabilizovaná plocha NZ 
17 bydlení Z5 (SV) 
18 bydlení Z4 (SV) 
19 bydlení Z3 (SV) 
20 rekreace a sport K1 (OS1) 
21 rekreace a sport K2 (OS1) 
22 doprava (MK) Z15 (DS) 
23 ČOV Změnou č. 1 ÚPO plocha vypuštěna a 

nahrazena plochou 1/1 
24 hráz poldru (zatravněná) stabilizovaná plocha (NZ) 
25 hráz poldru (zatravněná) stabilizovaná plocha (NZ) 
26 hráz poldru (zatravněná) stabilizovaná plocha (NZ) 
27 hráz poldru (zatravněná) stabilizovaná plocha (NZ) 
28 rybník K6 (W) 
29 rybník K7 (W) 
30 občanské vybavení vypuštěno na základě požadavku obce - Z17 

(DS) 
31 rybník stabilizovaná plocha W 
32 hráz poldru (zatravněná) stabilizovaná plocha NZ 
bez čísla 
lokality 

vodní plocha K9 (W) 

bez čísla zatravnění stabilizovaná plocha NL 
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lokality 
plocha 
OS1 - bez 
čísla 
lokality 

zatravnění stabilizovaná plocha NL 

 
 

Změna č. 1 ÚPO 
 
1/1 ČOV Z18 (TI) 
2/1 bydlení  Z2 (SV) 
3/1 sídelní zeleň stabilizovaná plocha PV 

 
Vzhledem k situování obce ve strategické poloze (blízkost měst Králíky, Letohrad 

a Žamberk) se počítá i  s nárůstem obyvatel, a tím i s vymezením rozvojových ploch. 
V současné době všeobecně narůstá zájem o stavební parcely, proto i v této obci je ÚP 
vymezuje pro bydlení (přiměřeně k velikosti sídla) formou zastavitelných ploch smíšených 
obytných – venkovských (SV) Z1 – Z8 a P1. 

ZÚ je rozloženo (až na ojedinělé výjimky) jižně od železniční tratě a železniční stanice 
v údolní nivě Tiché Orlice. Charakter zástavby je reprezentován převážně izolovanými 
rodinnými domy. Jejich seskupení je formováno místní komunikační sítí, silnicí II. třídy č. 312 
a tokem řeky. Obec postrádá výraznější centrální prostor (náves, náměstí), společenské 
centrum je formováno v těžišti obce, kde je dislokována většina občanského vybavení, což 
ÚP ve své koncepci stabilizuje. Pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 
(především v oblasti sociálních služeb) ÚP vymezuje v souladu s požadavkem obce plochu 
Z11 (OV), která využívá úzké vazby na stabilizované plochy občanského vybavení a zeleně.  

Atraktivita obce a jejího území i v širších vazbách vedla k tomu, že územím 
procházejí významné nadregionální cyklotrasy, pěší značené turistické trasy a naučná 
turistická trasa. Neméně významným fenoménem je specifikum tohoto regionu – objekty 
pevnostního systému obrany první republiky z 30. let  20. století, jehož význam neustále 
roste a svou historickou i stavební hodnotou se stávají důležitou součástí potenciálu 
cestovního ruchu. ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj občanského vybavení s vazbou 
na tyto dochované hodnoty – Z9, Z10 (OV). 

Na úseku občanského vybavení – komerční zařízení malých a středních se 
zachovávají stávající plochy s vymezením nových zastavitelných ploch Z12, Z13 a plochy 
přestavby P2 (OM). Dále ÚP navrhuje rozšíření stávajícího hřiště pro rozvoj tělovýchovy 
a sportu Z14 (OS). Ve východní části obce se vymezuje územní rezerva pro zařízení ve 
vazbě na cestovní ruch a služby motoristům formou plochy dopravního vybavení R1 (DS1). 
 Významnou pozici pro územní rozvoj Lichkova i přilehlého regionu má rekreace 
a cestovní ruch. Jednou z ekonomických podmínek je celoroční forma využívání příslušných 
zařízení. Takzvaná „zimní strana“ umožňuje nejen letní, ale i zimní rekreačně sportovní 
využití. Zatímco infrastruktura letní rekreace (spočívající v systému cyklotras a turistických 
tras) je již z velké části realizována, je třeba postupně vytvářet podmínky pro realizaci 
zařízení zimních sportů – především pro lyžování – plochy K1, K2 (OS1). Tento záměr 
vychází z Územně technického podkladu Vybavenost území Králické kotliny a z Programu 
rozvoje Králické kotliny a Bukovohorské hornatiny. 

Významným stabilizujícím článkem je výroba vytvářející potřebné pracovní 
příležitosti. Proto v tomto směru jsou plně zachovávány plochy stávajících výrobních kapacit, 
a to jak v prostoru u železniční stanice, tak i v prostoru Lichkovského dvora. Mimo to 
(s ohledem na vhodné územně technické podmínky) je vymezena územní rezerva R3 
s funkcí smíšené výroby (VS) severně od železniční stanice s vazbou jak na budoucí 
přeložku I/11, tak s možností eventuálního zavlečkování. Zpřístupnění této atraktivní zóny 
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bude možné i na současný dopravní systém. 

Ostatní zastavitelné plochy jsou popsány ve zdůvodnění oborových koncepcí: 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) Z15, Z16, Z17a – Z17e – viz část ad I.1.d) této 
kapitoly. 

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) Z18 – viz část ad I.1.d) této kapitoly. 

VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 Základním důvodem pro vymezení ploch přestavby je potřeba obnovy a opětovného 
využití v současné době intenzivně nevyužívaného stavebního fondu, a to pro plochu 
smíšenou obytnou – venkovskou (P1) a plochu občanského vybavení – komerční zařízení 
malá a střední (P2).  

 

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Sídelní zeleň je stabilizovaná. Je vymezena ve dvou rozdílných typech, a to jako 
veřejná zeleň a zeleň přírodního charakteru. Oba typy dotvářejí urbanistický výraz obce. 
Rozdíly mezi oběma typy jsou především ve způsobu využití. Veřejná zeleň je součástí ploch 
veřejných prostranství v ZÚ (často v majetku obce nebo jiných právních subjektů) a je 
veřejně přístupná, zatímco plochy zeleně přírodního charakteru jsou vymezeny ZÚ převážně 
na veřejnosti obtížně přístupných pozemcích (často v majetku privátních osob). 

 

VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV 

Plochy územních rezerv se vymezují pro prověření budoucího uvažovaného využití. 
Podmínky pro prověření budoucího využití jsou stanoveny především s ohledem na nutnou 
koordinaci hodnot v území (vodní režim, ZPF, krajinný ráz apod.) při zhodnocení přínosu 
nových aktivit vstupujících do území pro udržitelný rozvoj území. Předpokladem, resp. další 
podmínkou, je i hygienická nezávadnost (hluk, prach, vibrace,...). 

Plocha smíšená obytná – venkovská (SV) – R4 je vymezena v rozsahu a funkci 
v souladu s požadavkem obce. Cílem je prověřit možnost využití této plochy pro daný 
způsob využití vzhledem k přímému dopravnímu napojení a lokalizaci mimo půdy I. a II. třídy 
ochrany. 

Plocha dopravní infrastruktury – silniční – dopravní vybavení (DS1) – R1 a plocha 
smíšená výrobní (VS) – R3 jsou vymezeny v místech, které přímo sousedí s vymezenou 
plochou pro přeložku silnice I/11 (dle ZÚR Pk), jejíž umístění není dosud v rámci vymezené 
plochy vyjasněno. 

Vymezení plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ) – R2 přímo vyplývá ze ZÚR 
Pk. 

 

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO 
VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

Rozhodování v ploše Z7 (SV) v k.ú. Lichkov se podmiňuje prověřením změn jejího 
využití územní studií, protože se jedná o rozsáhlou plochu ve vazbě na ZÚ, dotčenou limity 
využití území (EVL, PřP, OP elektro atd.) Pro zajištění dostatečného podkladu pro 
rozhodování v takto složitém území se proto stanovují podmínky pro pořízení této územní 
studie, které slouží jak pro vyjasnění vnitřní organizace plochy, tak jejích vazeb na navazující 
území obce, včetně dopravní a technické infrastruktury. 
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Lhůta 5 let je stanovena s cílem poskytnout potenciálním investorům dostatek času 
na vzájemnou dohodu o způsobu zajištění pořízení této územní studie.  

ad I.1.d.)   

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Silniční síť 

 
Územím je vedena pouze silnice II/312 vedoucí od Žamberka směrem na Králíky. 

Zásadním zásahem do tohoto území z hlediska silniční dopravy je vymezená plocha 
přeložky silnice I/11 mimo ZÚ, která je zpřesněna v rámci koridoru v ZÚR Pk (D28) – úsek 
Šedivec - Lichkov. Zpřesnění navazuje na řešení obsažené v dosud platné ÚPD obce s tím, 
že plocha Z17 (a – e) je vymezena v rozsahu budoucího ochranného pásma – tedy 50 m na 
každou stranu od uvažované budoucí osy komunikace s vyjmutím stabilizovaných ploch ZÚ. 
Ve zbývající části koridoru dle ZÚR Pk do vzdálenosti 150 m od uvažované budoucí osy 
nejsou vymezovány v souladu s doporučením ŘSD ČR a požadavkem ZÚR Pk žádné 
zastavitelné plochy, ale jen plocha přestavby P1 (SV) a plochy územních rezerv R1 (DS1) 
a R3 (VS). Vzhledem k tomu, že v obci Lichkov není žádný významnější zdroj dopravy, bude 
převládající podíl dopravy činit tranzitní doprava. Současný průtah silnice II/312 bude plně 
zachován a bude plnit funkci hlavní sběrné komunikace obce, na kterou jsou dopravně 
vázány ostatní stávající obslužné místní komunikace. Dopravní napojení obce bude zajištěno 
z křižovatek, které budou situovány na západním a východním okraji obce. Tyto křižovatky 
budou řešeny tak, aby umožňovaly napojení i dalších navazujících komunikací. 
  

Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic 

Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání 
dopravy provedené ŘSD ČR. Jedinými údaji z celostátního sčítání dopravy jsou údaje 
z úseku na silnici II/312.   

 
Silnice  Stanovišt ě Úsek I2000 I2005 I2010 

II/312 5-1490 Mladkov - X s I/43 1943 2804 2932 

Pozn.: X = křižovatka  
 
 Z vývoje dopravního zatížení vyplývá i uvažovaná výhledová kategorie silnice II/312, 
která byla uvažována dle „Kategorizace dálnic a silnic I. a II. třídy“ v kategorii S 7,5/60. 
S ohledem na záměr vyplývající ze širších vazeb dle ZÚR Pk –  tedy na přeložení silnice I/11 
do trasy v tomto prostoru – je nezbytné zvažovat budoucí přeložku silnice I/11 v peáži se 
silnicí II/312 v kategorii S 9,5/70. 
 

Síť ostatních komunikací 

Vedení místních komunikací v ZÚ je v podstatě stabilizováno a nelze vzhledem 
k omezením vyplývajícím ze současné zástavby předpokládat zásadní zlepšení jejich 
šířkových parametrů. Pro zkvalitnění dopravního propojení se sousední obcí Mladkov je 
vymezena plocha Z15 (DS), pro zkvalitnění dopravního systému uvnitř obce pak plocha Z16 
(DS). U obslužných komunikací, které jsou vysloveně přístupového charakteru, je možné 
šířkové uspořádání v kategorii jednopruhových obousměrných komunikací s výhybnami. 
Stejná kategorie je uvažována i u místních komunikací mimo ZÚ a u většiny účelových 
komunikací.  
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Veškeré další plochy jsou dopravně napojitelné na současné veřejné komunikace.  

 

Odstavná a parkovací stání 

Odstavování vozidel je vzhledem k charakteru zástavby zásadně uspokojováno 
v rámci vlastních pozemků či objektů. Tento stav bude i nadále zachován – odstavná stání 
u nové zástavby budou tedy rovněž řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. 
Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků a zařízení. 

 

Hromadná doprava  

Hromadná doprava je kromě železniční dopravy zajišťována autobusovými linkami. 
Územím obce je v současné době vedeno celkem 11 linek, z toho 3 dálkové. Obsluha 
zastavěného území je zajištěna 3 zastávkami, jejichž rozmístění odpovídá současným 
i výhledovým potřebám. Vedení linek by i po případné realizaci přeložky silnice zůstalo 
nezměněno. Vedení linek a umístění zastávek je tak dlouhodobě stabilizováno na 
současných plochách veřejné infrastruktury, nové se proto nevymezují. 

  

Doprovodná zařízení silniční dopravy 

V  ÚP je vymezena územní rezerva R1 (DS1) nové kapacitní plochy v  lokalitě na 
východě obce (ve vazbě na uvažovaný motorest a další motoristickou vybavenost). Tento 
záměr je dlouhodobějšího charakteru a souvisí v širších vazbách s celkovou realizací 
záměru přeložení silnice I/11 do nové trasy. 
 

DRÁŽNÍ DOPRAVA   

Z ostatních druhů dopravy je v řešeném území zastoupena doprava drážní, a to 
železniční tratí č. 024 Ústí nad Orlicí – Králíky s odbočkou z odbočné železniční stanice 
Lichkov na hraniční přechod Lichkov - Miedzylesie do Polské republiky zařazená do 
kategorie dráhy celostátní. Trať je dle Sdělení Ministerstva dopravy ČR ze dne 25. 2. 2004 
zařazena do evropského železničního systému a současně Transevropské železniční sítě 
nákladní dopravy – TERFN (čl. 10a Směrnice Rady č. 91/440/EHS o rozvoji železnic 
Společenství, ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/12). Vedení 
železniční tratě je v tomto prostoru po realizaci náročné optimalizace a modernizace na 
traťovou rychlost do 160 km/h stabilizováno a v koncepci ÚP se pouze vymezuje územní 
rezerva R2 (DZ) pro možné obnovení železniční spojky ve směru od Králík do Polské 
republiky, jehož předpokladem je vybudování mostního objektu a úprava železničního tělesa 
v délce asi 1 km na české straně.  

Ochranná pásma  

V ÚP je respektováno OP silnice II. třídy mimo ZÚ, které podle zákona č.13/1997 Sb., 
o pozemních komunikací dosahuje do vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky a OP železniční 
tratě, která jsou podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách 60 m od osy koleje a 30 m od 
hranice obvodu dráhy.  S ohledem na navrhované přeložení trasy silnice I/11 do nové trasy 
společně se silnicí II/312 je u navrhované přeložky uvažováno OP  v šířce 50 metrů od osy 
silnice. 
 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Pro zpracování koncepce zásobování vodou je především použito informací 
z materiálů PRVK Pk. 
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Zhodnocení současného stavu, návrh rozvoje zásobování vodou 

 Dle aktualizovaného PRVK Pk zásobování obce pitnou vodou je zajištěno 
z obecního vodovodu. Tento systém kapacitně vyhovuje a nové rozvojové plochy budou 
napojeny na současný vodovodní systém, včetně možného doplnění novými řady. 

 Zdrojem vody je zvodeň, jejímž kolektorem jsou kvartérní sedimenty a pásmo 
přípovrchového rozvolnění puklin skalnatého podkladu. Ten tvoří proterozoické metamorfity 
hydrogeologického rajonu 642 Krystalinikum Orlické hory. 

Vlastní zdroje tvoří 4 studny S-2,S-3,S-4,S-8. Studny jsou z roku 1986. 

 Vydatnost jímacích objektů: 

Studna S-2 s využitelnou vydatností 1,5 l/s, hloubka 7,70 m 

Studna S-3 s využitelnou vydatností 1,0 l/s, hloubka 4,0 m 

Studna S-4 s využitelnou vydatností 1,5 l/s, hloubka 5,20 m 

Studna S-8 s využitelnou vydatností 1,0 l/s, hloubka 4,55 m 

 

Povolení k odběru vody a ochranná pásma: 

Rozhodnutí: ŽP/1892/2000/231.8-Go/354 ze dne 19. 7. 2000 

Množství:     5,0 l/s, 73 000 m3/rok 

OP 1. a 2. stupně, platnost na dobu neurčitou. 

 Jakost vody – slabě kyselá až neutrální, velmi měkká, s nízkou celkovou mineralizací 
okolo 100 mg/l. Dále se v jímané vodě nachází radon s výstupními hodnotami: 

S-2 174,8 Bq/l,   S-3 120,4 Bq/l,  S-4     578,7 Bq/l,  S-8 204,9 Bq/l. 

 Dalším snižujícím ukazatelem je berylium,  v 90. letech v hodnotě přes 500 mg/l. Dle 
povolení k odběru z roku 1996 (4x ročně-odběry), postupně klesá obsah berylia, poslední 
hodnoty splňují kriterium vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu, a četnost a rozsah kontroly pitné vody je v souladu i s vyhláškou č. 
307/2000 Sb., o radiační ochraně. Úpravna vody je o kapacitě 3,6 l/s z roku 1986 
s odradonovací komorou z roku 1995, úpravna vody slouží zároveň jako čerpací stanice. 

 Zásoby podzemních vod v CHOPAV zajišťují soběstačnost v zásobování pitnou 
vodou. 

 Zemní vodojem, který se využívá v případě sucha nebo nedostatku vody, je obsahu 
250 m3 s kótami maximální hladiny 580,00 m n. m., dno 574,00 m n. m.  

Vodovodní síť je ve vyhovujícím stavu a odpovídá platným normám. Hydrostatický 
tlak ve vodovodní síti se pohybuje v rozmezí 0,34 – 0,55 Mpa (3,4 – 5,5 atm). 

  
Bilance potřeby vody 
 
     PRVK Pk k r. 2015          ÚP k r. 2030 
Počet obyvatel       560       700 
Počet zásobených obyvatel      550       700 
Počet osob s ČOP       130          - 
Celkový počet zásobených obyvatel     680       700 
Průměrná denní potřeba Qp  m

3/den   214,80   112,00    
Maximální denní potřeba Qdmax  289,97    168,00 
Specifická potřeba l/os.den   141,11           - 
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 Obyvatelé, kteří nejsou napojeni na veřejný vodovod, jsou zásobováni individuálně 
pitnou vodou ze studní (10 trvale bydlících obyvatel a 40 rekreantů). 

Nouzové zásobování pitnou vodou  

 V případě poruch a větších havárii bude zajištěno dovozem cisternami ze 
skupinového vodovodu „Králíky“ (profil Dolní Lipka, vzdálenost do 4 km), případně 
z prameniště Suchý vrch (cca 18 km). 

 
Zabezpečení požární vodou 

 Zásobování ZÚ a zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno dle ČSN 730873 
Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. 
Přístupové komunikace musejí splňovat požadavky na vjezd požárních vozidel v souladu 
s ČSN 730802, ČSN 730804 a § 2 odst. d) vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

Zabezpečení požární vodou bude zajištěno osazením požárních hydrantů na 
vodovodní síti, dále z místních vodních ploch a toků.  

Ochranná pásma 

OP vodovodních řadů dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m.  

OP u zemních vodojemů je obvykle 1,0 až 2,0 m od paty svahu náspu nebo oplocení 
jejich pozemků. 

 
ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Dle PRVK Pk v obci jsou jen úseky jednotné kanalizace. Zneškodňování odpadních 
vod je řešeno v 70 bezodtokových jímkách, 127 septicích. Obsah jímek se vyváží na 
zemědělské pozemky do vzdálenosti 3 km. Ze septiků je 39 % svedeno do povrchových vod, 
39 % do trativodů a 22 % do veřejné kanalizace. 

 V současné době probíhá, resp. již proběhla výstavba kanalizační sítě s centrální 
ČOV v zastavitelné ploše Z18 (TI) o kapacitě 750 EO dle projektové dokumentace 
zpracované firmou VIS, spol. s r.o., Hradec Králové (07/09). ČOV je celá zakrytá, tj. 
mechanicko biologická část s interní recirkulací, hrubým předčištěním, dešťovou zdrží a 
s nádrží na přebytečný kal. ČOV dále bude obsahovat svozovou jímku pro dovážené 
odpadní vody z vyvážecích jímek od obyvatel, u nichž nebude možné napojení na kanalizaci. 
Kalové odpadní vody ze septiků budou sváženy buď přímo do uskladňovací nádrže, či budou 
odváženy k dalšímu zpracování na větší ČOV. Součástí ČOV je chemické hospodářství pro 
simultánní srážení „P“. Důvodem je vypouštění vyčištěných odpadních vod do recipientu řeky 
Tichá Orlice, který je dle nař. vl. 71/2003 zařazený do lososových vod. 

 ČOV je navržena v souladu s Metodikou pro nejlepší dostupné technologie v oblasti 
zneškodňování městských odpadních vod, dle přílohy II Metodického pokynu odboru 
ochrany vod  MŽP k nař. vl. 229/2007 Sb. 

 Dle této dokumentace je řešena a realizována kombinovaná stoková síť složená 
z úseků tlakové kanalizace z potrubí z polyethylénu PE100 s ochranným pláštěm 
z polypropylénu a gravitační stokové sítě oddílné splaškové kanalizace z potrubí z PPU2 
s využitím jednoho úseku stávající jednotné kanalizace. 

 ČOV plně vyhoví stanovené koncepci ÚP Lichkov. 
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 Ochranná pásma 

OP kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m.  

 
 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Provozovatelem elektrického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 
Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno systémem 22 kV z vedení VN 
261 výkonově zajištěné z transformovny TR 110/22 kV Jablonné nad Orlicí. Rozvod systému 
VN v řešeném území je proveden nadzemním  vedením. Tento stav rozvodu systému sítě 
VN má vliv na jeho územní  rozvoj  v centrální části obce.Podzemní kabelový rozvod VN 
systému  není v řešeném území uplatněn. Mimo výše uvedené vedení 2x22 kV (VN 260-1), 
neprocházejí řešeným územím žádná další vedení VN ani VVN.   

             Zásobování elektrickou energií je řešeno z 6 stanic VN/NN (TS).  Odběr obyvatelstva 
a služeb zajišťuje 5 el. stanic. Podnikatelský odběr TS 686. Stanice TS 800 (Dřevotex) byla 
v době ověřování stavu mimo provoz. V současné době zajišťuje odběr ČEZ, a.s.  
V následující tabulce je uveden přehled stávajících stanic VN/NN, včetně místního  názvu.  

 
číslo 
TS 

název druh 
TS 

Instalovaný transformátor majitel 
stávající výhledový 

   200  Lichkov ll   2-sl. bet. 160 400 ČEZ 
   201  Lichkov l   mřížová 160 400 ČEZ 
   210  Lichkov lll   2-sl. bet. 160 630 ČEZ 
   686  Lichkov - vodárna   mřížová 100 400 cizí 
   800  Lichkov - Dřevotex   2-sl. bet. 400 630 ČEZ 
   937  Lichkov   2-sl. bet. 250 400 ČEZ 
Instalovaný transformační výkon v TS (kVA) 1130/100  2460/400 ČEZ/cizí 

 
              Stanovení současného příkonu území je řešeno odhadem vzhledem k tomu, že 
provozovatel energetického systému neposkytuje údaje o dosažených maximálních 
zatíženích v jednotlivých TS nejen z oblasti zásobování obyvatelstva, služeb, ale 
i u podnikatelského odběrů zásobovaného z vlastní  TS (686). Odhad současného příkonu 
odběru obyvatelstva a služeb je odvozen z   podkladů provozovatele energetického systému, 
stanovující současný odběr el. výkonu ve výši 2 kW/byt a 0,35 kW/byt pro služby. 
Odhadovaný el. příkon pro zásobování obyvatelstva a služeb řešeného území (mimo 
průmyslový odběr) dosahuje  cca 500 kW. 

            Zásobování řešeného území el. energií, které je realizováno systémem 22 kV, 
nevykazuje zásobovací problémy a zůstane i ve výhledu zachováno. Rozvod systému VN je 
výkonově orientován na TR 110/35 kV Jablonné nad Orlicí a je  řešen nadzemním vedením. 
Současný systém VN je výkonově schopný požadavky odběru plně zajistit. Situaci v systému 
VN lze shrnout konstatováním, že předmětné území je plošně pokryto a zařízení bude nutno 
pouze modernizovat a místy dle potřeb rozvoje území rozšířit. S ohledem na výhledovou 
výkonovou rezervu ve  stávajících TS lze výkonové požadavky obyvatelstva 
a podnikatelských aktivit zásobovaných ze sítě NN zajistit ze stávajících  stanic zvýšením 
instalovaného transformačního výkonu. U průmyslového odběru s vlastní el. stanicí (TS  686) 
je situace v zásobování el. energií bezproblémová.  

           Návrh rozvoje řešeného území se soustřeďuje především na posílení  bytové 
výstavby, občanského vybavení a rozvoje podnikatelské sféry. Vzhledem k tomu, že 
předložený návrh rozvoje území nestanovuje u bytové výstavby počet nových rodinných 
domků v jednotlivých lokalitách, je návrh zásobování elektrickou energií zaměřen na zajištění 
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způsobu zásobování a rozvoji energetického systému, případně na stanovení omezujících 
požadavků v souvislostí s platností zákona č. 458/2000 Sb.  

         Navrhovaná  bytová  výstavba je soustředěna výhradně v jižní části Lichkova. Dále je 
uvažováno s obnovením průmyslového podniku v prostoru Dřevotextu, s individuální rekreací 
a občanským vybavením. V územní rezervě je uvažován rozvoj průmyslové výroby 
v prostoru severně nad nádražím ČD. Rozhodujícím faktorem pro stanovení výhledového 
příkonu řešeného území je způsob vytápění.  

         Přestože území není plynofikováno,  lze u nové výstavby  předpokládat minimální 
uplatnění el. vytápění. Největší rozvoj výstavby RD je  v rozvojových lokalitách Z7 a Z8 v jižní 
části obce. Zbývajících výstavba vyplňuje proluky ve stávající zástavbě při východní straně 
obce. Zajištění el. výkonu pro novou výstavbu si vyžádá zvýšení transformačního výkonu  
u stávajících TS a rozšíření  sítě NN. Vzhledem k tomu, že odběr el. energie   je rozptýlen 
v rámci stávající zástavby, nebude možné plně využít výhledovou transformační kapacitu 
stávajících TS. Počet stávajících TS bude doplněn o novou TS ve střední části obce v 
prostoru stávající zástavby v případě, že by byl obnoven provoz v bývalém podniku Dřevotex 
a vyžadoval by plnou výkonovou kapacitu stávající TS 800. Pro posílení západní části obce a 
navrhované výstavby bude ve výhledu realizována další nová TS. Prostorová rezerva (R3) 
pro podnikatelské aktivity nad nádražím, tj. v severní části obce, si vyžádá v případě 
realizace pro zajištění el. výkonu také samostatnou TS.   

            Současný rozvodný systém VN, který je  řešen nadzemním vedením, bude  
zachován. Realizace nových TS bude podmíněna požadavky na zajištění el. příkonu. 

Ochranná pásma  

           Dle zákona č. 458/2000, Sb. ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který 
potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona 
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení 
v elektroenergetice platná následující OP: 

 
                        Zařízení   Dle zákona  

č. 79/1957  
       

  Dle zákona 
č. 222/1994 
Sb. 
     

  Dle zákona  
č. 458/2000 
Sb. 
                

nadzemní vedení do 35 kV  vodiče bez izolace 10 7 7 
elektrické stanice 30 20 - 
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 

 
Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě 

strany.  
 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM  

 Koncepce zásobování území obce plynem není stanovena, protože území dosud 
není ani z části plynofikováno a dle sdělení orgánů obce se plynofikace v budoucnu 
nepředpokládá. Přesto podmínky využití ploch v území plynofikaci připouštějí. 
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TELEKOMUNIKACE 

Dálkové kabely 

Trasa dálkového telekomunikačního kabelu prochází východní a severní částí 
Lichkova. Kabelová trasa prochází rozvojovou plochou bytové výstavby Z1 a   plochou 
vymezenou pro přeložku silnice I/11. Výše uvedené záměry,  které zasahují do trasy 
dálkového kabelu, je nutno předem projednat s provozovatelem telekomunikační sítě 
(Telefónica O2 Czech Republic, a.s.), který stanoví další podmínky. V souladu se  zákonem 
č.127/2005 Sb. musí být dodrženo ochranné pásmo 1,5 m od krajního vedení na obě strany.     
                          
Telefonní síť 

           V souladu s perspektivním rozvojem telefonní sítě byla v průběhu minulých let místní 
telefonní síť kabelizována. Digitalizace výkonově zvýšila přenosovou schopnost systému. 
Kapacita sítě vykryje veškeré účastnické požadavky obyvatelstva i podnikatelské sféry. Před 
zahájením zemních prací, které mohou ohrozit kabelovou síť, je každý stavebník povinen 
zamyšlené akce   projednat s provozní složkou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Z dalších 
radiokomunikačních služeb sítě GMS, které jsou v současné době v řešeném území 
uplatněny, jsou provozovatelé T-Mobile a Vodafone. V řešeném území nejsou instalovány 
základové stanice (vysílače), mobilní sítě provozovatelů elektronické komunikace. Příjem TV 
signálu se v současné době orientuje na satelitní příjem. 
           
Radiokomunikace 

Prostorem řešeného území prochází radioreléová trasa spojující telekomunikační 
body Litický Chlum – Praděd.Tato trasa zásadně neovlivňuje případnou bytovou výstavbu. 
V případě realizace výškových staveb bude nutné informovat České radiokomunikace, a.s., 
(útvar technického rozvoje). Pokud by došlo vlivem nové výstavby   v jejím okolí ke zhoršení 
příjmu televizních nebo rozhlasových signálů u obyvatelstva, je povinností stavebníka dle 
zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích zjednat nápravu na vlastní náklady. Prostor 
řešeného území spadá do zájmové sféry několika ochranných pásem MO ČR.   

  Ochranná pásma 
OP u telekomunikačních kabelových vedení je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. 

na 1,5 m od krajního kabelu na obě strany. 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

           Obec má vyřešen systém sběru, přepravy a ukládání, třídění a využívání komunálního 
odpadu, který je ÚP respektován. Systém sběru je upřesněn veřejnou vyhláškou obce 
č. 2/2010. Plocha k trvalému ukládání domovního odpadu (skládka) v obci není, ani se 
nenavrhuje. Na celém území obce jsou rozmístěny nádoby pro sběr separovaného odpadu.  
Sběrné místo pro ukládání do velkoobjemových kontejnerů je v lokalitě u kravína. Obec má 
stanovena místa pro sběr baterií. Komunální odpad odváží firma EKOLA, a.s., České 
Libchavy, na skládku České Libchavy. Nebezpečný odpad odváží firma SITA CZ, a.s., na 
skládku Rapotín, a to 2x ročně v rámci sběru a svozu nebezpečného odpadu. 

             

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu, 
komerční zařízení malá a střední a pro tělovýchovná a sportovní zařízení budou 
respektovány – viz následující přehled: 
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VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA 

Veřejná správa  
v obci:   obecní úřad; pošta; hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů 
dojížďka: matrika – Králíky; finanční úřad – Žamberk; stavební úřad – Králíky; 

úřad obce s rozšířenou působností – Králíky; katastrální úřad – Ústí 
nad Orlicí; hasičská zbrojnice (profesionální) – Králíky; objekty Policie 
ČR – Králíky  

 
Vzdělávání a výchova 
v obci: mateřská škola – (25 dětí); základní škola – (1. – 5. ročník) 
dojížďka: základní škola – (6. – 9. ročník) – Králíky; střední škola – Žamberk, 

SOU Králíky, gymnázium – Letohrad; vyšší a vysoká škola – UK 
Praha, UP Olomouc; základní umělecká škola - Králíky  

Zdravotní služby 
v obci:   obvodní lékař   
dojížďka: za zdravotní péčí dojíždějí obyvatelé do Mladkova, Králík, Červené 

Vody, Žamberka; poliklinika, nemocnice – Ústí nad Orlicí; rychlá 
zdravotnická pomoc (výjezdní místo) – Červená Voda; letecká 
záchranná služba – Hradec Králové, Olomouc 

  
Sociální služby 

vaření pro důchodce – ZŠ a MŠ Lichkov; ve vlastnictví obce nejsou 
žádné sociální byty 

 
Kultura a spolková činnost 
v obci:   kulturní dům; veřejná knihovna; kostel s bohoslužbami; hřbitov 

Sbor dobrovolných hasičů; zahrádkáři; svaz tělesně postižených 
dojížďka:  kino  
  
 
KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ 
Služby 
v obci: kadeřnictví; zahradnictví; truhlářství (4x); zedník (4x); instalatér (2x); 

pokrývač; obchod se smíšeným zbožím (2x) 
 
Ubytování a stravování 
v obci: Penzion Hubert – 7 lůžek; restaurace U nádraží – 12 lůžek; chata 

Bednářová – 6 lůžek. 
  
TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
v obci: hřiště (TJ Tatran Lichkov); tělocvična (ZŠ a MŠ Lichkov); zimní stadion 

(TJ Tatran Lichkov); lyžařská běžecká trať (Sdružení obcí Orlicko); 
tenisové kurty (tenisový klub Lichkov) 

  
Koncepce ÚP vymezuje plochy pro rozvoj v zastavitelných plochách veřejné 

infrastruktury (Z9 – Z11), v plochách komerčních zařízení malých a středních (Z12, Z13) 
a v plochách tělovýchovných a sportovních zařízení (Z14) včetně ploch změn v krajině pro 
rozvoj sjezdového lyžování (K1, K2).  

Další rozvoj umožňující stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití dle I.1.f) ÚP. 

Podrobně odůvodněno – viz kap. ad I.1.b) a ad I.1.c). 
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Všechny prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání, 
vymezené § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v ZÚ 
(SV, OV, OM, OS, OH, DS, DS1 a DZ). Samostatně jsou zastoupena stabilizovanými 
plochami veřejných prostranství (PV) a veřejné zeleně (ZV). Nové rozvojové plochy se 
nevymezují. 

 

ad I.1.e) 

USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovalosti území, potřeb udržitelného rozvoje, 
potřeb místních občanů a podnikatelů. Zároveň zohledňuje historický vývoj sídla, technická 
opatření a okolní krajinu. Vše je pak zasazeno do rámce existujících ÚAP a právních norem. 
Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12, a pro část území § 44 a celá hlava třetí 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, a ZÚR Pk.  

 Řešené území leží v nadmořské výšce od  510 do 840 m n. m. (jižní okraj řešeného 
území). Krajinný reliéf je rovinný až pahorkatinný, typický pro území v této části Kralické 
kotliny. 

Dle  ZÚR  Pk,  resp.  Studie  potencionálního  vlivu   výškových   staveb   a    větrných  
 elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje, leží řešené území v oblasti krajinného 
rázu 08 Kralická brázda. 

 Řešené území leží při západním okraji Kralické brázdy. Vlastní zastavěné území je 
soustředěno do plochého údolí, jehož osou protéká Tichá Orlice. Na sever od toku se území 
mírně zvedá k hraničnímu hřbetu. Svahy tohoto hřbetu jsou převážně lučního charakteru. 
Lesní pozemky jsou plošně malé, pouze porost u kóty Hraniční vrch pokračuje do 
sousedního území obce Mladkov. Jižně od toku se terén pozvolna zvedá až k úpatí masívu 
Suchého vrchu. Tato část je lučního charakteru s rozptýlenou, převážně liniovou zelení. 
Vlastní svahy Suchého vrchu jsou lesními pozemky. V řešeném území jsou převažujícími 
krajinnými typy typ lesní a lesozemědělský. Pouze malá část patří do typu zemědělského. 
Krajina nese v jižní části otisk původní držby Stabilního katastru. 

ZÚR Pk vymezují v území tři typy krajiny. V západní a střední části je typ 
lesozemědělský, ve východní části typ zemědělský a jižní část patří do typu lesní krajiny. 
Základní charakteristiky a zásady pro plánování změn v území těchto typů krajin jsou 
stanoveny v ZÚR Pk.  

Podíl způsobu využití území je znázorněno v následujícím grafu. 

Zastoupení ploch v rozloze obce

52%

9%

1%

38%

ZPF

Zastavěné a ost.
plochy

Vodní plochy

PUPFL
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Koncepce ÚP respektuje cílové charakteristiky jednotlivých zastoupených typů krajin 
a při zpracování koncepce využití území ÚP respektuje zásady pro plánování změn v území. 
Celková koncepce tak výrazněji nemění zastoupení jednotlivých typů ploch nacházejících se 
v řešeném území. 

ZPF tvoří 52 % rozlohy obce a je o rozloze 476 ha. V této rozloze převažuje TTP  
(274 ha) nad rozlohou orné půdy (186 ha) a rozlohou zahrad (15 ha). Zemědělské plochy 
byly v druhé polovině 20. století scelovány a později na části z nich byly budovány meliorační 
systémy. V současné době je část těchto ploch zatravněna a zčásti jsou spásány. Část ploch 
je se specifickým chovem zvěře.  

Lesnatost řešeného území je 38 %, což je mírně nad celostátním průměrem (34 %). 
Lesní porosty jsou zařazeny do lesa hospodářského. Druhová skladba lesa je v současné 
době  pozměněna, ve věkové struktuře lesa jsou zastoupeny různověké porosty, přesto 
s převážně stejnověkou strukturou a zastoupením smrku v 5. a 6. vegetačním stupni.   

Historické využívání krajiny se odráží v její současné ekologické stabilitě vyjádřené 
hodnotou KES. Pro území obce Lichkov má hodnotu 2,42. Tato hodnota řadí území ke 
vcelku vyvážené krajině, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými 
přírodními strukturami a důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů. 

 

Podíl ploch na celkové rozloze ZPF je znázorněn v následujícím grafu:  

Zastoupení ploch na ZPF

39%

3%

58%

Orná

Zahrady
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

 Stabilizované plochy silnic a vybraných ostatních pozemních komunikací 
v nezastavěném území jsou v ÚP respektovány. Požadavek na vymezení nových ploch 
tohoto charakteru byl předložen, ale tyto plochy jsou vymezeny jako zastavitelné plochy a ne 
jako plochy změn v krajině. 
 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) 

Řešené území obce Lichkov se nachází v povodí Tiché Orlice, a tím spadá do povodí 
Orlice a následně do povodí Labe, číslo  hydrologického povodí  pramenní oblasti 1 – 02 – 
02 – 009.  

Plocha tohoto povodí je 83,227 km2. Celé území se nachází prakticky v povodí 
pramenní oblasti významného vodního toku Tichá Orlice, která je v seznamu významných 
vodních toků vedena pod pořadovým číslem 41 v celkové délce 104,5 km vyhlášky 
č. 267/2005 Sb. ze dne 17 června 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství 
č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 
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činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. 

Do východní části částečně zasahuje povodí Lipkovského potoka 1 – 02 – 02 – 008 
s plochou celého povodí 22,887 km2.  

Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Labe, s.p., Hradec Králové. 

Na území Lichkova jsou dvě vodní nádrže (rybníky): 

rybník v Lichkovském dvoře  soukromý, 

rybník  V písníku   obecní. 

Dále se zde vyskytují: 

bývalá požární nádrž jižně Lichkovského dvora, 

několik menších soukromých rybníčků o výměře do 2 a. 

 Pro zvýšení retence vody v krajině a podporu infiltrace do podzemí se navrhují nové 
vodní plochy K3 – K11 (W). Plocha K6 je sice vymezena v ZÚ, avšak uvnitř stabilizované 
plochy zeleně přírodní, navazující na stabilizované vodní plochy a přímo na nezastavěné 
území. 

Celé území obce leží v CHOPAV ŽAMBERK – KRÁLÍKY, která byla vyhlášena 
Nařízením vlády ČSR č. 10/1979 Sb., ze dne 10. 1. 1979, s účinností od 1. 4. 1979. 

Cílem nařízení je zřízení chráněných vodohospodářských oblastí, kde jde o důležitou 
fázi preventivní ochrany vodních zdrojů, při níž se souborem zákazů a omezení upravují 
činnosti (zejména dle § 2), které by mohly nepříznivě a natrvalo nebo velmi zdlouhavě 
ovlivňovat vodohospodářské poměry a zároveň využití vodních zdrojů. 

 Do východní části řešeného území zasahuje ochranné pásmo pozorovacího vrtu 
ČHMÚ VP 134. Ochranné pásmo má tvar kruhu o poloměru 500 m. Zásahy do tohoto 
ochranného pásma (těžba surovin, odvodňování, přivádění vody do území, nové vrty, studny 
apod.) musí být projednány s majitelem a provozovatelem pozorovacího vrtu. 
 
Plochy zemědělské (NZ) 
 
       Koncepce ÚP nadále zachovává ZPF v jeho prostorovém uspořádání, daném 
schválenými KPÚ, a nenavrhuje změny v jeho využití. Zábor ZPF je navržen pouze pro 
zastavitelné plochy a v rámci zpracování ÚP byly jednotlivé požadavky na rozvojové plochy 
přehodnoceny s cílem minimalizovat zábor ZPF. Do plochy ZPF se žádný pozemek 
nenavrací. V rámci plochy zemědělské je hlavním využitím obhospodařování ZPF a farmový 
chov zvěře. Přípustná využití jsou charakteru ochrany území (protipovodňová a protierozní), 
podpory turistiky (turistické trasy, informační systémy), technické infrastruktury, zlepšení 
funkcí krajiny a revitalizační opatření. Ohrazování pozemků pro účely pastvy je možné, 
avšak jeho technické provedení nesmí výrazněji omezit biologickou prostupnost krajiny. 
Mimo tato přípustná využití platí obecné využití a omezení plynoucí ze zákona o zemědělství 
(č. 385/2009 Sb.) a zákona o ochraně ZPF (č. 334/1992 Sb.). 

           Značná část ploch ZPF leží v některém z území, kde jsou chráněny přírodní 
fenomény, především PO Králický Sněžník a PřP Suchý vrch – Buková hora. To umožňuje 
aplikovat vizi trvalého a harmonického rozvoje území Pardubického kraje, využívat 
ověřených přístupů a šetrného využití krajiny, a tím naplňovat závěry shrnuté v Koncepci 
zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje. Zároveň lze pro zemědělskou 
činnost využít některý z dotačních titulů, ať již z pozice podhorské a horské krajiny (LFA), tak 
i z pozice existence přírodně významných lokalit (Agro-envi programy). 

 
 



Územní plán Lichkov - Odůvodnění  

 

69 

 

Plochy lesní (NL) 

      ÚP nemění strukturní ani funkční využití lesů a zachovává jejich funkce a plošné 
umístění, včetně stabilizovaného farmového chovu zvěře. V souladu s lesním zákonem (č. 
289/1995 Sb.) nezasahuje ÚP do zlepšení druhového složení lesů ani do prostorového 
uspořádání lesa, čímž umožňuje jeho druhové i prostorové zkvalitňování doporučených 
v Národním lesnickém programu a dalších koncepcích.  Nenavrhují se plochy, které by vedly 
k fragmentaci lesních pozemků.  
 
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní a vodohospodářské (NSpv) 

      Stabilizované plochy tohoto charakteru ÚP důsledně chrání a využívá jejich hlavních 
funkcí v podobě přírodě blízkých ekosystémů a funkce ochranné (protierozní 
a protipovodňová). Plochy jsou stabilizované převážně na plochách ostatní neplodné půdy 
a přípustné využití je navrženo tak, aby nebyly oslabeny jejich hlavní funkce. 

      

ÚSES 

V rámci  ÚP byly jednotlivé prvky ÚSES dovymezeny a dopřesněny, a to na základě 
poskytnutých vstupních dat, leteckých snímků, vlastních terénních průzkumů a rozborů 
a v souladu s doporučenými metodikami (Löw a kol: Rukověť projektanta místního územního 
systému ekologické stability, Maděra, Zímová: Metodické postupy projektování lokálního 
ÚSES, Kosejk a kol.: Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability 
(ÚSES). 

Vstupní data a informace byly převzaty ze ZÚR Pk,  ÚAP a schválených KPÚ. Ty byly 
na základě terénních průzkumů vyhodnoceny a zpřesněny. 

 V řešeném území je systém téměř funkční a  prostorově dopřesněn.  

      Navržené prvky ÚSES nadregionální, regionální a místní úrovně jsou převážně 
funkční, umožňující tok energie, přesun druhů i přenos genetických informací.  
Z hlediska prostorového jsou všechny prvky ÚSES upřesněny dle doporučené metodiky 
(Věstník MŽP ČR  částka 8, srpen 2012), ZÚR Pk (dle typu a úrovně prvku) a s ohledem na 
zajištění jejich plné funkčnosti (vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.,  §1). Prvky jsou převážně 
vymezeny mimo ZÚ a vymezených zastavitelných ploch. Regionální a místní prvky jsou 
vymezeny dle informací z poskytnutých ZÚR Pk, resp. ÚAP a na základě terénních 
průzkumů a konzultací s pořizovatelem a objednatelem zpřesněny na hranice pozemků 
nebo jejich lomových bodů dle aktuálního mapového podkladu. U prvků místního významu 
došlo k částečné úpravě koncepce vyplývající z vyhodnocení stavu území a požadavků na 
jeho rozvoj. 

Provedená zpřesnění a změny nesnižují současnou funkčnost ÚSES jako celku 
a prvky jsou napojitelné vně hranice řešeného území. 
 

Skladebné prvky ÚSES 

 Jižní lesnatou částí prochází nadregionální biokoridor K 80 Sedloňovský vrch, 
Topielisko - Raškov, a to ve dvou oddělených větvích. Obě procházejí po severní straně 
masivu Suchý vrch. Na tento biokoridor je vloženo regionální biocentrum 414 U Vysokého 
kamene, které do území zasahuje pouze svou malou částí. Pro obě větve nadregionálního 
koridoru bylo provedeno zpřesnění vlastní ploch koridorů.  

S ohledem na celkový rozsah území obce (kromě malé části při státní hranici leží celé 
ve vzdálenosti do 2 km od zpřesněných os nadregionálního biokoridoru) vymezuje ÚP celé 
území obce vyjma ZÚ a vymezených ploch změn jako ochrannou zónu ve smyslu popsaném 
v článku (110)c) ZÚR Pk. ZÚ a vymezené plochy změn jsou z ochranné zóny vyjmuty právě 
z důvodu, že jejich současný či stanovený budoucí způsob využití nedává předpoklad jejich 
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budoucího možného využití pro podporu koridorového efektu zpřesněných větví K80. 
K tomuto účelu lze v ZÚ využít pouze plochy vymezených prvků ÚSES. Ochranná zóna 
nemá v ÚP vlastní grafické vyjádření, protože hranice ZÚ a ploch změn jsou v ÚP 
jednoznačně vymezeny a jednalo by se tedy o duplicitní grafické vyjádření, které by naopak 
mohlo přispět ke snížení přehlednosti dokumentace ÚP.  

Severní stranou řešeného území prochází podél státní hranice v souladu se ZÚR Pk 
regionální biokoridor 820B Kralický les – Hraniční vrch od Dolní Lipky do regionálního 
biocentra 492 Hraniční vrch, které z části do území zasahuje od Mladkova. Funkčnost částí 
tohoto biokoridoru je třeba zajistit prostřednictvím VPO, protože jsou vymezeny na orné 
půdě. Pro posílení významu tohoto biokoridoru jsou v severní části  území vedeny prvky 
místní úrovně, jejichž koridory mají šířkové parametry regionální úrovně, protože využívají 
pozemků vymezených v rámci KPÚ pro biokoridor regionální úrovně. Výsadba prvků ÚSES 
byla v těchto plochách také již realizována v rámci realizace společných zařízení KPÚ. 

 Místní prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) navazují v řešeném území na prvky 
nadregionální a regionální. Prvky místní úrovně navazují na sousední území. V rámci 
upřesnění v ZÚ mimo stabilizované zastavěné plochy nesplňují  prvky místní úrovně - 
biokoridory šířkové parametry, avšak funkčnost je zachována (tok Tiché Orlice). Některé 
druhy využívají i sousední pozemky pro migraci a vlastní biokoridor slouží jako „naváděcí 
systém“. Především se jedná o ptáky a některý hmyz, který využívá i přilehlé pozemky, 
především zahrady a sady. 

 

Přehled prvků ÚSES 
Číslo  - označení prvku  

Název  - název prvku  

Význam - N - nadregionální               
                 R - regionální             
                 M - místní 
Typ:        C - biocentrum   
      K - biokoridor    
                      
Popis - stručný popis prvku 
 
Stav prvku, rozloha – F = funkční, N = nefunkční, rozloha prvku odečtena z GIS podkladu 
 
 

Číslo  Název Význam  Typ Popis 
Stav,  

rozloha  
(v ha) 

K80 Sedloňovský 
vrch, 
Topielisko-
Raškov  
 

N K Lesní, převážně smrkové porosty na severním svahu 
Suchého vrchu v cca 700 m n. mořem. 

F 11,399 

K80 Sedloňovský 
vrch, 
Topielisko-
Raškov  

N K Lesní, převážně smrkové porosty na severním svahu 
Suchého vrchu v cca 800 m n. mořem. 

F 4,656 

414 U Vysokého 
kamene 

R C Smrkové porosty severního svahu Suchého vrchu, 
ojediněle buk. F 0,462 

492 Hraniční vrch R C Lesní, převážně smrkové porosty, vtroušeně buk, 
bříza, jedle. F 10,768 

820B Kralický les-
Hraniční vrch   

R K Kombinovaný, převážně druhotné luční porosty, 
smrkové porosty, ojediněle buk. 

F 11,430 
     N 5,613 

MC 1  M C Jižní svahy Hraničního hřbetu, kombinované 
převážně luční, doplnění vodních  ploch. F 5,669 
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Číslo  Název Význam  Typ Popis 
Stav,  

rozloha  
(v ha) 

MC 2  M C Kombinovaný les, louky, vložené na 820B. F 3,996 
MC 3  M C Západní okraj ZÚ, kombinované, niva Tiché Orlice, 

navazuje na sousední k.ú. F 1,708 

MC 4  M C Zasahuje do ZÚ, kombinované, niva Tiché Orlice, 
luční porosty, tok a břehové porosty.       F 2,49 

MC 5  M C Úpatí Suchého vrchu, ostatní plocha, zčásti louky, 
náletová zeleň, doplnění vodní plochy. F 5,159 

MC 6  M C Svah Suchého vrchu, lesní, převážně smrkové 
porosty, zčásti mladé výsadby. 

F 4,015 

MC 7  M C Svah Suchého vrchu, lesní, převážně smrkové 
porosty, zčásti mladé výsadby. F 4,392 

MC8  M C Svah Suchého vrchu, lesní, převážně smrkové 
porosty, zčásti mladé výsadby. F 0,166 

MC9  M C Svah Suchého vrchu, lesní, převážně smrkové 
porosty, zčásti mladé výsadby. F 3,765 

MC10  M C Svah Suchého vrchu, lesní, převážně smrkové 
porosty, zčásti mladé výsadby. 

F 3,992 

MK1  M K Prochází ZÚ, šířkově zúžen, vodní tok a doprovodný 
břehový porost. F 2,184 

MK2  M K Tok Tiché Orlice s břehovými porosty. F 3,292 
MK3  M K Tok Lipkovského potoka, přilehlé břehové porosty. F 0,196 
MK4  M K Luční porosty s liniovou stromovou zelení. F  0,412 

N 1,269 
MK5  M K Lesní, převážně smrkové porosty. F 0,622 
MK6  M K Ostatní plocha s travinným porostem a vysázenou 

dřevinnou zelení. F 4,446 

MK7  M K Kombinovaný, ostatní plocha s travinným porostem a 
vysázenou dřevinnou zelení, louky. F 4,322 

 
Protipovodňová opatření a liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou 

projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. 
Především se jedná o volbu vhodné trasy a přednostní využití již stávajících tras technické 
infrastruktury. Pokud to technické podmínky umožňují, tak tyto prvky přednostně umísťovat 
pod zem. Volit období realizace do doby, kdy bude daný prvek nejméně ohrožen. Na  
plochách ÚSES a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému 
ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Především 
se jedná o trvalé změny v dochovaných prvcích krajiny a způsobu obhospodařování nebo 
umisťování takových činností, které mohou svým dopadem omezit využívání daného prvku – 
např. hlukem, odpadními látkami apod. Veškeré zásahy v prvcích ÚSES musí být podřízeny 
zájmu o jejich trvalou funkčnost a musí být koordinovány. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES 
používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám, což je 
nedílný předpoklad udržení a zlepšování funkčnosti těchto prvků.  
 

PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost krajiny (včetně nemotorové) je zabezpečena systémem silnic, 
místních a ostatních silnic v rámci ploch dopravní infrastruktury - silniční, včetně jejich 
doplnění v návaznosti na ZÚ i v rámci zastavitelných ploch. Tento systém je doplněn sítí 
stabilizovaných účelových komunikací v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.  

Pěší trasy turistického charakteru jsou v podstatě stabilizovány. Kromě několika 
pěších propojení ve vlastní obci s lávkami přes Tichou Orlici je od nádraží vedena významná 
značená turistická pěší trasa, a to směrem na vrch Bouda ležící na jižním okraji tohoto 
území, kde navazují další významné pěší trasy, a to Jiráskova cesta a naučná stezka 
„Betonová Hranice". ÚP umožňuje v rámci podmínek využití rozšíření systému, a to nejen 
o dvě dlouhodobě uvažované odbočky z této trasy směrem k pevnostním objektům 
v západní části řešeného území.  
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Z cyklistických tras je po silnici II/312 vedena cyklotrasa č. 52 „Orlické hory" 
nadregionálního významu. Její nevhodné vedení po silnici II. třídy bude v tomto území z větší 
části vyřešeno přeložkou této silnice do nové trasy v peáži s I/11. U zbývajícího úseku 
směrem na Mladkov by bylo vhodné vybudovat samostatnou stezku v souběhu se silnicí 
II/312. Z dalších cyklistických tras prochází územím č. 4077  místního významu, která je 
vedena od západu od Mladkova v částečném souběhu se železniční tratí a v obci navazuje 
na cyklotrasu „Orlické hory“, od níž se pak odpojuje jižním směrem na vrch Bouda.  

S turistickými aktivitami v tomto území souvisí i využívání pěších turistických tras pro 
lyžařské běžecké tratě v zimním období. Pro potřeby sjezdového lyžování jsou v jihozápadní 
části obce situovány dva vleky (u jednoho se jedná jen o oboustranné prodloužení 
stávajícího). Tyto vleky, vzhledem k jejich dosud omezenému dopravnímu přístupu, je však 
možno využívat pouze pro místní potřeby. Rozvoj těchto aktivit je možný ve vymezených 
lokalitách, které jsou dopravně přístupné a je třeba je dovybavit odpovídajícími parkovacími 
kapacitami, např. v rámci ploch Z12 a Z13 (obě OM).  

Biologická prostupnost krajiny je mírně omezená (tvar a poloha ZÚ v řešeném 
území). Pro zvýšení prostupnosti je nutno realizovat opatření v prvcích ÚSES vedoucích ke 
zkvalitňování funkčnosti skladebných prvků, především biokoridorů  a postupným 
osazováním volné krajiny liniovou a skupinovou zelení. Ta bude působit nejen jako 
krajinotvorný prvek a migrační koridor, ale také jako orientační bod v krajině, nabídka 
možnosti úkrytu, odpočinku, částečné obživy a v neposlední řadě i možnosti posedu 
a rozhledu. Pro zvýšení prostupnosti vodních organismů je nezbytná pravidelná údržba toků, 
především odstraňování migračních překážek, avšak s ohledem na předmět ochrany EVL. 
  

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ  

ÚP tato opatření nenavrhuje samostatně, avšak respektuje opatření vyplývající ze 
schválených KPÚ a jejich Plánu společných zařízení. Nadto funkci těchto opatření plní 
v různé míře plochy jiných funkcí, při jejichž stanovování se přihlíželo k jejich multifunkčnímu 
poslání. Tuto funkci plní především část ploch ÚSES a plochy smíšené nezastavěného 
území. Značný vliv na erozi mají opatření a aplikace zásad správného hospodáře, které 
mohou značně snížit riziko erozních projevů bez větší ekonomické náročnosti. Tato opatření 
však nemohou být vymáhána prostřednictvím ÚP. Jedná se především o pěstování 
rozličných typů plodin na sousedních pozemcích, osevní postup včetně směru, hloubi a 
období orby, ponechání mezí mezi jednotlivými pozemky, ponechání části rozptýlené zeleně 
apod. Budování protierozních opatření ÚP připouští v celém území obce, ale přímo je 
neumisťuje ani neurčuje způsoby provedení, čímž ponechává určitou volnost pro další 
úpravy v krajině. 
 
 

OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

 V malé části k.ú. Lichkov (při východní hranici) a dále v sousedních k.ú. Dolní 
Boříkovice a Dolní Lipka je vybudována retenční nádrž (suchý poldr), na Tiché Orlici v řkm 
95,000. Tato retenční nádrž byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí, 
referátem životního prostředí ze dne 31. 7. 1998 pod č. j. Vod/1030/231-8/Fr-375, a to jako 
stavba dočasná. Povolení k trvalému užívání vydal vodohospodářský orgán rozhodnutím ze 
dne 14. 2. 2000 pod č. j. ŽP/3983/99/231.8-Fa/578. Pro tuto retenční nádrž byl schválen 
manipulační provozní řád. 

 Na území obce je stanoveno záplavové území, jedná se o úsek vodního toku 
Letohrad – Lichkov (ř. km 68,72 – 92,50). Vyhlášeno je dopisem č.j. ŽP/9351/2001/231-Goze 
dne 21. 1. 2002. Omezení pro činnost v záplavovém území vyplývá ze znění § 67 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách. 
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ÚP návrhem koncepce uspořádání území nezvyšuje současné riziko povodňových 
stavů. Respektuje stávající protipovodňová opatření na toku Tiché Orlice ve východní části 
řešeného území a respektuje opatření ze schválených KPÚ - v obecné rovině připouští 
budování protipovodňových opatření v celém území obce. 
 

REKREACE 

Plochy rekreace nejsou samostatně v ÚP vymezeny, ale jsou přípustné v plochách 
smíšených obytných. Pro podporu rekreačního využití  ÚP připouští budování infrastruktury 
pro cestovní ruch. 
 
 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

 Řešené území patří do soustavy Českého masívu, oblasti lužické (západosudetské), 
regionu orlicko-kladského krystalinika. Nejstarší horniny  neoproterozoického stáří (nejmladší 
období starohor – 1 000 až 542 mil. let) zasahují pouze okrajově do území v oblasti Suchého 
vrchu.  Plošně nejrozsáhlejšími horninami jsou metamorfity – dvojslídné ruly. Jejich stáří lze 
datovat do období spodního paleozoika (starší prvohory). Z období mladších třetihor (neogén 
– 23 až 1,75 mil. let) se zachovaly kerné pozůstatky pískovců a jílů za říční terasou Orlice. 
Z období kenozoika (čtvrtohory – 1,8 mil. let dodnes) se zachovaly v údolních polohách při 
Orlici a jejích přítocích kamenito-hlinité a hlinito-písčité sedimenty. Při vlastním toku 
a v přilehlé nivě se zachoval a dodnes se tvoří nezpevněný sediment  hlíny, písku a štěrku. 
Vzhledem k horninovému prostředí a relativní celistvosti podloží (bránící výronu teplých vod 
a plynů, v nichž by mohla vzniknout ložiska nerostů) není území z hlediska těžařského 
atraktivní.   

    Geologický vývoj řešeného území a v něm vzniklé horniny nejsou z hlediska dobývání 
nerostů atraktivní. V historické době se pomístně dobýval kámen a štěrk z náplavů pro místní 
potřebu. Tyto drobné těžebny však již zanikly a v terénu jsou jejich zbytky nepatrné. 
Vzhledem k neexistenci vhodného ložiska není území pro otvírku těžby v současné době 
a zřejmě i v blízké budoucnosti atraktivní. V období zpracování ÚP nevzešel  požadavek na 
prověření plochy pro možnou těžbu a ani v rámci průzkumů a rozborů nebyla takováto 
plocha nalezena. ÚP tak žádnou plochu tohoto charakteru nevymezuje, ani nenavrhuje. 
            

     
CIVILNÍ OCHRANA A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 

Současný systém civilní ochrany obyvatelstva je stabilizován. V souladu s koncepcí 
ÚP budou řešeny požadavky ochrany dle § 20 vyhlášky č. 380/2000 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva v těch bodech, které danému území přísluší dle 
havarijního plánu a krizového plánu Pardubického kraje: 

d) návrh nových ploch pro evakuaci obyvatelstva a jeho ubytování není uplatněn, 
k tomuto účelu budou nadále využívány plochy sportovních zařízení a budovy kulturního 
domu a základní a mateřské školy, 

g) návrh nových ploch tohoto charakteru není uplatněn, nadále budou využívány 
plochy sportovních zařízení a plochy v okolí hasičské zbrojnice. 

ÚP nemá vliv na průběh a vyznačení česko-polských státních hranic, protože 
respektuje požadavky platné právní úpravy v této oblasti. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení – 
komunikační vedení včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 82, pasport č. 121/2014). V tomto 
území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m 
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n.t. jen na základě závazného stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, 
OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 

Řešené území se nachází v zájmovém území elektronického komunikačního zařízení 
Ministerstva obrany na stanovišti Suchý Vrch (ÚAP – jev 81, pasport č. 120/2014). Ve 
vymezeném území do 200 m od stanoviště anténních prvků nejsou přípustné průmyslové 
stavby jako sklady, sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm. Ve vymezeném území do 

2 km od stanoviště nejsou přípustné průmyslové stavby s kovovou konstrukcí jako sklady, 
sila, hangáry a podobně. Ve vymezeném území do 5 km od stanoviště nejsou přípustné 
výkonné vysílače v pásmu 40 MHz – 1,3 GHz vyzařující všesměrově. V tomto území lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby, v souladu s ustanovením § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, 
odd. OÚZ Pardubice. 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo elektronického komunikačního 
zařízení - trasa mikrovlnného spoje (ÚAP – jev 81, pasport č. 120/2014). V tomto území (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou výstavbu jen na základě závazného 
stanoviska MO-ČR, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZaŘPNI, odd. OÚZ Pardubice. 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie 
komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani 
jeho důsledky nesmí být dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR-MO.  

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že 
jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně 
plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto 
skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou 
uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je 
nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR ke 
stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní 
vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s 
ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů 
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014): 

 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních 
operátorů, větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 
III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich 
kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a 
ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo 
jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na 
nich; 
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• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení 
apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným 
vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. ČR - MO 
si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
resortu MO. 

 
 
ad I.1.f) 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

Pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití se stanovuje 
s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj  
urbanistické kompozice obce hlavní (převažující) využití a přípustné využití. Pro tato využití 
se nestanovují obecně žádné podmínky. Podmíněně přípustné využití je pro několik typů 
ploch stanoveno společně s podmínkou, která musí být pro možnost povolení takového 
využití splněna. Neuvedené využití je obecně považováno za nepřípustné (tzv. pozitivní 
vymezení).  

V  ÚP stanovené podmínky využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem 
využití upřesňují a doplňují podmínky obsažené v příslušných ustanoveních Hlavy II vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - dále jen „této vyhlášky“ 
(obvykle vždy ve 2. odst. příslušného §) a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Vymezené typy  ploch smíšených obytných – venkovských 
specifikují ust. § 8 této vyhlášky, ploch občanského vybavení -  veřejné infrastruktury, 
komerčních zařízení, tělovýchovných a sportovních zařízení a  hřbitovů specifikují ust. § 6 
této vyhlášky, ploch veřejných prostranství a veřejné zeleně specifikují  ust. § 7 této 
vyhlášky. Plochy zemědělské výroby specifikují ust. § 11 této vyhlášky. Plochy smíšené 
výrobní specifikují  ust. § 12 této vyhlášky, plochy dopravní infrastruktury specifikují ust. § 9 
této vyhlášky (jsou zpřesněny do ploch silničních (dle odst. 3), ploch drážních (dle odst. 4) 
plochy technické infrastruktury specifikují ust. § 10 této vyhlášky. Plochy zeleně přírodního 
charakteru charakterizují v souladu s metodikou MINIS stabilizované plochy přírodních a 
přírodě blízkých ekosystémů v ZÚ, které nelze s ohledem na majetkové poměry vymezit jako 
plochy zeleně veřejné v rámci ploch veřejných prostranství a zároveň není žádoucí 
s ohledem na potřebu ochrany hodnot těchto ploch ponechat je jako součást ploch jiných 
způsobů využití vymezených v ZÚ. 

 Převážně nezastavěné území charakterizují plochy vodní a vodohospodářské (ust. 
§ 13 této vyhlášky), plochy zemědělské (ust. § 14 této vyhlášky, plochy lesní (ust. § 15 této 
vyhlášky) a plochy smíšené nezastavěného území (ust. § 17 této vyhlášky). 

 Při stanovení typů ploch s rozdílným způsobem využití – jejich názvů, dílčí 
kategorizace, grafického vyjádření, charakteru využití byla zohledněna s ohledem na smluvní 
ujednání  a Zadání ÚP Metodika MINIS – „Minimální standard pro digitální zpracování 
Územních plánů v GIS“, přijaté na významné části území ČR. Pojmy použité v hlavním a 
přípustném využití vycházejí převážně z legislativy ČR, např. hospodaření v lesích, obecné 
užívání lesa – Hlava III, resp. Hlava V zákona č. 289/1995 Sb., ostatní pojmy vycházejí 
převážně z § 4 - § 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., např. zemědělské využití - § 14 odst. 1) 
dopravní zařízení a dopravní vybavení - § 9 odst. 3 atd. Pojem nemotorová doprava je 
obecně používaný pro všechny druhy dopravy nevyužívající motorový pohon – tedy dopravu 
pěší, cyklistickou, lyžařskou a hipodopravu. 

Rozmezí výměry stavebních pozemků stanovené pro způsob využití (SV) směřuje 
k podpoře zachování dosavadní struktury zástavby i pro novou zástavbu ať už 
v zastavitelných plochách či v nově oddělovaných stavebních pozemcích v ZÚ. Vychází ze 
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současného stavu zjištěného průzkumem a srovnáním údajů dle KN s tím, že konkrétní 
hodnota byla stanovena na základě konkrétních místních podmínek po dohodě se zástupci 
obce i pořizovatele. 

 Intenzita využití stavebních pozemků je stanovena na základě současného 
skutečného stavu v ZÚ, charakteristického pro zástavbu území obce, a to v členění dle 
způsobů využití ploch. Jde o poměr mezi rozlohou budoucí zastavěné plochy pozemku (viz § 
2 odst. 7 SZ) a celkovou rozlohou stavebního pozemku (viz § 2 odst. 1 písm. b SZ). Platí i 
pro „zbytkový“ zastavěný stavební pozemek, který v ZÚ může vzniknout po případném 
oddělení nového stavebního pozemku (v případě, že tento bude mít dostatečnou rozlohu pro 
umístění nové stavby hlavní při splnění všech legislativních i normových požadavků). Cílem 
je nezahušťování současné urbanistické kompozice obce, její doplnění a rozvoj při 
zachování dosavadní struktury zástavby.  

Pro celé území obce bylo provedeno stanovení základních podmínek ochrany 
krajinného rázu s ohledem na požadavek respektování dosavadního charakteru a struktury 
zástavby území obce, které jsou stanoveny pro zachování současného charakteru a 
struktury krajiny (viz část ad I.1.e této kapitoly). Dále pak vycházejí především ze zájmu o 
ochranu a rozvoj hodnot území obce při respektování relevantních limitů využití území. Jsou 
stanoveny pro zpřesnění obecně platných právních předpisů. 

Respektování krajinného rázu, charakteru a struktury zástavby, současné výškové 
hladiny okolní zástavby a harmonického měřítka, včetně výhledů a průhledů a potřeba 
návrhu ozelenění se stanovuje především s cílem zabránit znehodnocení ploch stavebních 
pozemků zástavbou narušující historický urbanistický vývoj zástavby obce a zajistit tak 
postupné optimální dotváření urbanistické kompozice všech částí. 

Pro zachování a zkvalitnění charakteristik krajinného rázu je uplatněn požadavek 
umisťování vedení technické infrastruktury přednostně pod zem v celém území obce. 

Rozvoj alternativních zdrojů elektrické energie – systémů využívajících sluneční 
energii se připouští na střechách budov. Výstavba samostatných fotovoltaických elektráren 
se s ohledem na hodnoty území obce nepřipouští, pro rozvoj těchto hodnot se naopak 
vyžaduje zvyšování pestrosti krajiny, a to zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně.  

Z oblastí vymezených § 18 odst. 5 SZ se na základě skutečností zjištěných o území 
obce vylučuje oblast, pro kterou v území nejsou vhodné podmínky – těžba nerostů, a to ve 
všech plochách nezastavěného území. Pro vyloučení jiných oblastí nebyl shledán žádný 
oprávněný důvod. 

 

ad I.1.g) 

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM  VYVLASTNIT  

Pro zajištění možnosti realizace staveb ve veřejném zájmu v oblasti dopravní 
infrastruktury a opatření ve veřejném zájmu v oblasti  ÚSES se tyto stavby a opatření 
vymezují jako veřejně prospěšné ve smyslu příslušných ustanovení SZ (§ 170), tzn. že lze 
práva k pozemkům a stavbám pro uskutečnění těchto VPS a VPO vyvlastnit. 

V ÚP jsou vymezeny VPS: 

VD1   dopravní infrastruktura – silnice I. třídy včetně souvisejících a vyvolaných 
staveb  (Z17a – Z17e), v k.ú. Lichkov. 

V ÚP jsou vymezena VPO: 

VU1 a, b, c územní systém ekologické stability – regionální biokoridor (820B) v k.ú.        
Lichkov. 
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VD1 je vymezena v souladu se ZÚR Pk (D28). Vazba na ZÚR Pk – viz kap. II.1.b). 

VU1 je vymezeno pro části nefunkčního regionálního biokoridoru 820B Kralický les – 
Hraniční vrch, jejichž funkčnost je třeba zajistit, protože jsou vymezeny na orné půdě. 

Potřeba vymezení staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či ploch 
pro asanaci ze Zadání ÚP ani z procesu pořizování ÚP nevyplynula. 

V souladu s požadavkem z pracovních jednání byly prověřeny VPS uvedené v dosud 
platné ÚPD. ÚP řeší koncepci dopravní a technické infrastruktury, obě pak připouští ve 
všech plochách s rozdílným způsobem využití, stejně tak jako i protierozní a protipovodňová 
opatření. To, že se jedná o stavby ve veřejném zájmu, a lze je na základě koncepce 
stanovené v ÚP a v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití 
realizovat, nezakládá důvod pro vyvlastnění. Nevymezování dalších VPS vychází ze 
skutečnosti, že po zkušenostech s přístupem obce vůči vlastníkům se předpokládá, že práva 
k pozemkům či stavbám ve veřejném zájmu (výše uvedených) potřebná pro jejich 
uskutečnění lze získat dohodou nebo jiným způsobem než vyvlastněním. Přesto, dokud není 
ÚP vydán, může z podnětu Zastupitelstva obce být seznam VPS, které jsou vymezeny 
z hlediska nadmístních zájmů, doplněn o VPS místního významu. 
 
 
ad I.1.h) 

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

VPS ani veřejná prostranství tohoto charakteru nejsou vymezena, neboť jejich 
potřeba z průběhu pořizování ÚP nevyplynula. 

 

ad I.1.i) 

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Z Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území nevyplynula potřeba 
stanovení kompenzačních opatření. 

 

II.1.j) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCEN Í  

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 
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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. 
 
 HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 
                  Pro vyrovnání pilíře životního prostředí s pilířem hospodářským vymezuje Návrh ÚP 

nové plochy a plochy přestavby pro posílení hospodářského pilíře, a to: 
 

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). 
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 Tím 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 
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, ochranu 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 konstatuje, že udržitelný rozvoj území obce dle 
tohoto ÚP je možný při respektování požadavků uvedených v kap. 11. Posouzení z hlediska 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
v platném znění, a to v rámci navazujících řízení. 
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 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. 

� zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně, 
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� 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. 
 
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. 

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. 

Požadavky na vyhodnocení vlivů záměru Z17 a – e (DS) a K3 – K11 (W) v rámci 
navazujících řízení jsou zapracovány v kap. I.1.f) „Podmínky využití“ dokumentace ÚP. 
 

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 základě dostupných podklad ů nemá hodnocená koncepce významný 
negativní vliv na celistvost a p ředměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. 

S ohledem na nedostatek informací nebylo možné vyho dnotit zm ěnu ve využití 
plochy Z17, která je p řevzata se ZÚR Pardubického kraje pro realizaci obch vatu 
Lichkova. 
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II.1.k) STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU PODLE § 50 ODST. 5 
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM) 

 
 
 

Krajský ú řad 
  Pardubického kraje 

odbor životního prost ředí a zemědělství 
 
 
Váš dopis zn.:   2421/2011/OÚPSÚ/JKo  
Ze dne:    31.10.2016  
Číslo jednací:   KrÚ   80654/2016/OŽPZ/CH 
Spisová značka: SpKrÚ  76849/2016/OŽPZ/2 
Vyřizuje:   Ing. Pavel Chejnovský, DiS. 
Telefon:   466 026 345 
E-mail:    pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz 
Mobil:            
Fax:          
   
Datum:    22.11.2016        
 
 

S T A N O V I S K O 

k vyhodnocení vliv ů koncepce – územního plánu obce Lichkov na životní 
prost ředí podle § 10i a § 10g a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon)  

 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
1. Název koncepce 
Územní plán Lichkov 

2. Umíst ění koncepce (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Lichkov, katastrální území Lichkov 
 
3. Pořizovatel koncepce 
Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky 
 
4. IČ pořizovatele 

00279072  
 
5. Zpracovatel koncepce (územního plánu)  
SURPMO, a. s. 
Projektové středisko Hradec Králové 
Tř. ČSA 219 
500 03 Hradec Králové 

 

dle rozd ělovníku  
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6. Zpracovatel posouzení vlivu na životní prost ředí 
Odpovědný řešitel (autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb.):  
EMPLA AG spol. s.r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové, Ing. Vladimír Plachý - 
autorizovaná osoba pro zpracování dokumentace, posudků a konceptů podle zák.                           
č. 100/2001 Sb., číslo autorizace: 15221/ENV/11. 
Spolupráce:  
Mgr. Jan Losík, Ph.D., hodnocení vlivů na území Natura 2000 dle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., držitel autorizace dle tohoto zákona, č. osvědčení: 11060/ENV/10-297/630/10. 
Mgr. Alice Háková, hodnocení vlivů na území Natura 2000 dle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., držitel autorizace dle tohoto zákona, č. osvědčení: 51774/ENV/10-
1551/630/10. 
 
7. Stručný popis koncepce  

Návrh ÚP Lichkov vymezuje následující zastavitelné plochy v členění dle hlavního způsobu 
využití: 
- Plochy smíšené obytné - venkovské (SV): Z1 - Z8, 
- Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV): Z9 - Z11, 
- Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM): Z12, Z13, 
- Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS): Z14, 
- Plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS): Z15, Z16, Z17a - Z17e, 
- Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI): Z18. 
 
Návrh ÚP dále vymezuje následující plochy přestavby v členění dle hlavního způsobu 
využití: 
- Plochy smíšené obytné - venkovské (SV): P1, 
- Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední (OM): P2. 
 
Návrh ÚP dále vymezuje následující plochy změn v krajině pro způsob využití: 
- Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení (OS1): K1, K2, 
- Plochy vodní a vodohospodářské (W): K3 – K11. 
 
Návrh ÚP dále vymezuje následující prvky ÚSES: 
- K80, RC414, RC492, RK820B, MC 1 – MC10, MK1 – MK7. 
 
ÚP respektuje silniční síť tvořenou silnicí II/312 (Žamberk – Dolní Lipka). Pro nové vedení 
silnice II/312 je v ÚP vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (VD1) v poloze 
severního obchvatu. Z hlediska širších dopravních souvislostí bude do této trasy převedena 
silnice I/11. Plocha je vymezena v šíři budoucího OP silnice I. třídy. 
 
Správní území obce Lichkov zahrnuje katastrální území Lichkov. 

 

8. Stručný popis vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů územního plánu obce Lichkov na životní prostředí je zpracováno dle 
zákona a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dokument územního plánu obce Lichkov byl navržen monovariantně, ke zhodnocení byla 
předložena jedna varianta umístění a rozlohy jednotlivých lokalit. Z hlediska umístění a 
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rozsahu možných vlivů na životní prostředí a na obyvatelstvo je v SEA dokumentaci hodnocen 
stávající stav, tj. stav bez činnosti (nulová varianta) a aktivní varianta předkládaná v podobě 
nového územního plánu. 
Při posuzování vlivů návrhových ploch na životní prostředí se vycházelo z dostupných 
podkladů, vyjadřujících stávající stav životního prostředí v posuzovaném území. Modelace 
příslušných vlivů na životní prostředí se opírala o předpoklad standardního provozu 
jednotlivých záměrů a o jejich realizaci v souladu s platnou legislativou ČR a v souladu s 
koncepcemi vztahujícími se k předmětnému území. 
V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, 
synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry byly hodnoceny 
z hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané složky životního prostředí. 
Použitá metodika vyhodnocení vlivů na životní prostředí vycházela z požadavků stavebního 
zákona, respektive jeho přílohy, ze zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve znění pozdějších předpisů, a z dokumentu „Metodika vyhodnocení vlivů 
regionálních rozvojových koncepcí na životní prostředí“. Prvním krokem byl popis a 
vyhodnocení současného stavu životního prostředí a jeho složek v zájmovém území a 
porovnání jejich vývoje po případné realizaci nového územního plánu. V tabulce byl poté 
číselně vyhodnocen vliv ploch na jednotlivé složky životního prostředí. Na základě tohoto 
vyhodnocení byly vyspecifikovány plochy s negativním vlivem na životní prostředí. Pro 
eliminaci negativních vlivů a maximální posílení pozitivních vlivů byla navržena opatření. 
Zpracovatel hodnocení SEA na základě provedeného vyhodnocení nezjistil žádný závažný 
záporný vliv předkládané koncepce na jednotlivé složky životního prostředí. Vzhledem                    
k tomu nebyla stanovena žádná kompenzační opatření. 

 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ  

Zadání územního plánu Lichkov bylo schváleno zastupitelstvem obce Lichkov usnesením č. 
3/12 dne 11. 1. 2012.  

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu obce Lichkov pod č.j. 
2421/2011/UPaSU/HS bylo doručeno krajskému úřadu dne 9. 11. 2011. Krajský úřad 
uplatnil stanovisko (vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje) včetně závěru zjišťovacího řízení č.j.: KrÚ 
95046/2011/OŽPZ/PI ze dne 5. 12. 2011. V závěru zjišťovacího řízení stanovil, že koncepce 
nebude posuzována podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsah návrhu 
zadání a jeho požadavky byly navrženy v rozsahu, který nepředpokládal kumulativní vlivy 
jednotlivých funkčních ploch využití území ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
Významný vliv koncepce na ptačí oblast Králický Sněžník a evropsky významnou lokalitu 
Tichá Orlice nebyl vyloučen vyjádřením Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství pod č.j. 95108/2011/OŽPZ/Le ze dne 22. 11. 2015.  
Z výše uvedeného důvodu bylo zpracováno posouzení vlivů koncepce udržitelný rozvoj 
území, jehož součástí bylo posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a posouzení vlivů 
koncepce na plochy soustavy Natura 2000. 
Dne 2. 6. 2016 krajský úřad obdržel od Městského úřadu Králíky zpracované vyhodnocení 
vlivu územního plánu obce Lichkov na životní prostředí, vyhodnocení na lokality Natura 2000 
a vyhodnocení předmětné koncepce na udržitelný rozvoj území. 
Společné jednání o návrhu územního plánu obce Lichkov včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí proběhlo dne 17. 6. 2016 na Městském úřadu Králíky. 
Dne 3. 11. 2016 krajský úřad obdržel od Městského úřadu Králíky žádost o vydání 
stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA) a obdržená stanoviska 
dotčených úřadů k návrhu územního plánu Lichkov jako podklad pro vydání stanoviska 
k návrhu změny cit. koncepce na životní prostředí. 
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V rámci společného jednání o návrhu územního plánu Lichkov byla podána stanoviska, která 
byla souhlasná a bez připomínek. Jednalo se o stanoviska Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Obvodního báňského úřadu pro území krajů 
Královehradeckého a Pardubického a ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Dále byla podána stanoviska, která obsahovala připomínky, podmínky a upozornění. Jednalo 
se o následující stanoviska: 
- Stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury sp. zn. 53263/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 
4. 7. 2016, ve kterém je upozorněno na ochranná pásma nadzemních komunikačních vedení 
a návrhem ani jeho důsledky nesmí být dotčeny tato pásma příp. nemovitosti ve vlastnictví 
Ministerstva obrany ČR. 
- Stanovisko Státního pozemkového úřadu (SPÚ), oddělení správy vodohospodářských děl, 
č.j.: SPU 288694/2016 ze dne 16. 6. 2016, které poukazuje v dotčeném území na stavby 
vodních děl – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v správě SPÚ a doporučeno, aby 
průběh uvedených staveb byly pořizovatelem územního plánu vzat na vědomí a zejména 
aby trasy HOZ byly zpracovatelem územního plánu doplněny do koordinačního výkresu. 
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č.j.: 
KHSPA 09580/2016/HOK-UO ze dne 18. 7. 2016, ve kterém byl vydán souhlas a to za 
předpokladu, že u podmínky pro podmíněné přípustné využití plochy Z17 bude v rámci 
územního řízení prokázáno nepřekročení hygienických limitů v chráněném venkovním 
prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu pro stávající i 
navrhovanou zástavbu, případně budou navržena vhodná protihluková opatření. 
- Stanovisko orgánu státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje, č.j.: 
53065/2016/OŽPZ/Kp ze dne 15. 7. 2016 s následujícími připomínkami (zkráceno, 
upraveno): do návrhu územního plánu bude převzata podmínka, že zákres ploch 
označených v dokumentaci jako K1 a K2 (občanská vybavenost – tělovýchovná a sportovní 
zařízení – sjezdová trať OS1) v grafické příloze bude směrný tím, že pro jejich přesné 
vymezení bude zpracováno odborné posouzení narušení stability lesních ekosystému 
uvažovanou výstavbou sjezdových drah a vleků včetně zajištění stability okolních lesních 
porostů a podrobná dokumentace vedení sjezdových drah a vleků. Tyto materiály musí být 
odsouhlaseny orgánem státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje. V případě 
prokázání možného negativního vlivu navrženého umístění sjezdových tratí by nemohl 
krajský úřad v dalších stupních řízení o umístění záměru vydat souhlasné stanovisko. 
- Stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje se souhlasem za 
podmínky, že budou respektovány požadavky vyplývající z vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva – stanovení zón havarijního plánování. 

 
III. HODNOCENÍ KONCEPCE  
Krajský úřad konstatuje, že SEA vyhodnocení bylo provedeno v souladu se zákonem                     
č. 100/2001 Sb. a bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb.,                     
o územním plánování a stavební řádu. V kapitole 11. vyhodnocení byly pro navrhované 
plochy stanoveny požadavky na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. 
V závěru posouzení vlivů na životní prostředí bylo konstatováno, že územní plán Lichkov je 
v souladu se základními principy ochrany životního prostředí. Návrh předmětné koncepce byl 
proto doporučen ke schválení zpracovatelem posouzení, který zároveň stanovil podmínky k 
jeho uplatnění. 
Zpracovatel hodnocení SEA na základě provedeného vyhodnocení nezjistil žádný závažný 
záporný vliv předkládané koncepce na jednotlivé složky životního prostředí a nenavrhnul 
proto žádná opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci takového vlivu. Vzhledem ke 
skutečnosti, že byl u některých záměrů vyhodnocen negativní vliv, navrhl zpracovatel SEA 
některá opatření pro navazující etapy realizace záměrů.  
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Při posouzení vlivů koncepce na plochy Natura 2000 bylo zjištěno, na základě dostupných 
podkladů nemá hodnocená koncepce - územní plán obce Lichkov významný negativní vliv 
na celistvost a předměty ochrany lokalit Natura 2000. S ohledem na nedostatek informací 
nebylo možné vyhodnotit vliv realizace silničního obchvatu Lichkova (plocha Z17a-e), který 
byl převzat ze ZÚR Pardubického kraje, na PO Králický Sněžník z důvodu obecnosti záměru. 
Obchvat je situován na okraji ptačí 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. 
 
Stanovisko p říslušného ú řadu z hlediska p řijatelnosti vliv ů záměru na životní prost ředí 
s uvedením podmínek pro realizaci zám ěru, pop řípadě zdůvodn ění nep řijatelnosti 
záměru.  
Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán podle § 22 písm. e) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon), na základě posouzení vlivů návrhu územního plánu Lichkov na životní prostředí 
vydává podle ust. § 10i a § 10g zákona a uplatňuje podle ust. § 50 zák. č. 183/2006 Sb.,                   
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
k vyhodnocení vlivů 

ÚZEMNÍHO PLÁNU LICHKOV 

na životní prostředí 

za těchto podmínek: 

 
1. 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. 

2. 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. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 



Územní plán Lichkov - Odůvodnění  

 

87 

 

8. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin 
odpovídající stanovištním podmínkám. 

9. Zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně. 
10. Zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním a obnovou cestní sítě. 
11. 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): 
12. Využití podmínit zpracováním územní studie. 
 
Z17 a - e (DS): 
13. 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): 
14. Využití podmínit zpracováním biologického hodnocení v navazujících řízeních. 

 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit 
sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další 
povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Výše uvedené 
povinnosti je třeba respektovat s ohledem na požadavky směrnice 2001/42/ES o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. 
K podmínkám uplatněným ve stanoviscích dotčených úřadů krajský úřad  dále upozorňuje, 
že zastupitelstvo obce je při schvalování územního plánu resp. jeho změn vázáno stanovisky 
dotčených orgánů, případně výsledkem řešení rozporů (§ 51 odst. 2 stavebního zákona).  
 
 
 
 
 

 

Ing. Josef Hejduk 
vedoucí odboru 

 
 
 
Rozdělovník: 

Město Králíky 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje 

Na vědomí: 

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivu na životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI Hradec Králové 
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II.1.l)  SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLED NĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY (ZPRACOVÁNO PO ŘIZOVATELEM) 

 

Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí bylo KrÚ Pk vydáno dne 22.11.2016 pod č.j. 
KrÚ 80654/2016/OŽPZ/CH. Toto stanovisko je souhlasné za respektování 14 podmínek. 
Podmínky byly do územního plánu zapracovány takto: 

ad 1) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 2) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 3) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 4) jde o obecně platný právní požadavek 

ad 5) jde o obecně platný právní požadavek 

ad 6) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 7) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 8) vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 9) splněno, územní plán navrhuje výsadbu krajinné zeleně v rámci místní větve ÚSES 
tvořené skladebnými prvky MK 6 – MC 1 – MK 7 

ad 10 splněno, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využitím navržené v 
územním plánu umožňují rozšiřování a obnovu cestní sítě 

ad 11 vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 12 splněno, využití zastavitelné plochy Z7 je podmíněno zpracováním územní studie 

ad 13 vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 

ad 14 vztahuje se k etapám projektové přípravy, realizace či provozu záměrů 
 
 

II.1.m) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 
Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území  

ZÚ obce Lichkov, vymezené dosud platnou ÚPD obce, je dlouhodobě využíváno 
účelně v souladu s touto dokumentací.  ÚP proto vymezuje pouze dvě plochy přestavby - pro 
bydlení a pro občanské vybavení. 

V souvislosti s požadavkem na pořízení nového ÚP bylo provedeno vyhodnocení 
využitelnosti ploch z dosud platné ÚPD. Na základě tohoto vyhodnocení a následně 
provedených analýz demografického vývoje a geografických souvislostí byly volné plochy 
přehodnoceny a vymezeny jako zastavitelné plochy s cílem zkvalitnění životního prostředí 
a minimalizace negativních dopadů (záborů) na okolní krajinné prostředí obce – viz tabulka 
v části ad I.1.c) kapitoly II.1.i). 
 
Vyhodnocení pot řeby vymezení dalších zastavitelných ploch  
 

Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch – rok 2030. 
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Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje               15 b.j. 
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití           7 b.j. 
- požadavky vyplývající z polohy obce v kvalitním přírodním prostředí specifické oblasti 

SOB3                                                    10 b.j.
             

- požadavky vyplývající z polohy obce v blízkosti rozvojové osy OSk3                   8 b.j. 
 

Celkem                    40 b.j. 
Rezerva 20 %           8 b.j. 
Vzhledem k dosavadnímu převažujícímu charakteru zástavby a předpokládanému 

zvýšenému zájmu žadatelů o bydlení v kvalitním prostředí není navrhováno bydlení 
v bytových domech, ale pouze v izolovaných domech rodinných, kde se předpokládá 
průměrná potřeba pro 1 b.j. (včetně nezbytných ploch veřejných prostranství a související 
dopravní a technické infrastruktury) 1 500 m2 plochy (viz stanovení rozmezí výměry 
stavebních pozemků v plochách SV). 
 
 Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech          72 000 m2 
 
 
Závěr: 
 Pro obec je vypočtena očekávaná celková potřeba 72 000 m2 zastavitelných ploch 
pro bydlení v  rodinných domech včetně nezbytné rezervy. Tuto potřebu ÚP naplňuje 
vymezením zastavitelných ploch SV v rozsahu 69 948 m2. Tyto plochy však neslouží pouze 
k uspokojení požadavků na bydlení, ale i k naplňování potřeb v oblasti rekreace, občanského 
vybavení a související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Tím jsou 
vytvářeny územní podmínky i pro postupné naplňování úkolů územního plánování ZÚR Pk 
pro SOB 3, pročež jsou vymezeny zastavitelné plochy ostatních způsobů využití. 

Pro uspokojení zbývající vypočtené potřeby ploch pro bydlení bude třeba hledat 
vhodné plochy v rámci ZÚ. 

 

II.1.n) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

Při vymezování nových ploch pro rozvoj obce – zastavitelných ploch i ploch změn 
v krajině je respektován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, vyhláška MŽP č. 48/2011 
Sb., o stanovení tříd ochrany, Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 
1996 č.j. OOLP/1067/96, v jejich platném znění.  

Rozvoj v ZÚ se předpokládá v rámci stanovených podmínek všech způsobů využití 
v souladu s podmínkami prostorového uspořádání. 

Část vymezených zastavitelných ploch je převzata z předchozí ÚPD – viz část ad 
I.1.c) kapitoly II.1. i) a Tabulky č. 1 a č. 2 této kapitoly. 

Vyhodnocení vychází ze Společného metodického doporučení MMR ČR a MŽP ČR 
ze srpna 2013, ale je zpracováno tak, že plochy pro bydlení v ZÚ jsou barevně odlišeny od 
všech ostatních návrhových ploch. 

Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF 
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nebo PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po 
dohodě s orgánem ochrany přírody.  

Zábor p ůd I. třídy ochrany je nízký vzhledem k jejímu celkovému za stoupení 
v ZPF v okolí ZÚ.  Z důvodu polohy obce, ochrany krajinného rázu a požadavku na rozvoj 
bez zakládání satelitních sídel nebylo možné tuto rozlohu – 3,14 ha již dále zmenšovat. 
Zábor půd II. třídy ochrany je též minimalizován na celkovou plochu 2,29 ha. Velký rozvoj je 
navrhován na půdách III. třídy ochrany, a to 7,96 ha. Zábor půd IV. třídy ochrany je o rozloze 
2,44 ha a na půdách V. třídy ochrany tvoří 0,94 ha  - viz. Tabulka č.1.  

Celkový zábor ZPF v rámci Spole čného metodického doporu čení je 16,77 ha.  
Nad rámec Společného metodického doporučení je vyhodnocena rozvojová plocha 

v ZÚ, kde nejsou dotčeny půdy I., III., IV. a V.  třídy ochrany. Půdy II. třídy ochrany jsou 
dotčeny jen v rozsahu 0,39 ha – viz Tabulka č. 2.  

Zábory ZPF v členění dle způsobu využití a jednotlivých ploch jsou zakresleny 
v samostatném výkresu a podrobně vyhodnoceny v Tabulce č. 1 a Tabulce č. 2. Celkový 
zábor půd mimo ZÚ s půdními investicemi činí 5,22 ha. 

Uvedené vým ěry zábor ů jsou maximální a vyjad řují celou rozlohu vymezených 
ploch zm ěn na ZPF, která nemusí být p ři navazujících řízeních od ňata.  

 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Při navrhování rozvojových ploch na PUPFL je respektován zákon 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).  

Důvodem pro trvalé odnětí a dotčení jsou navrhované plochy změn v krajině a 
zastavitelná plocha pro dopravní infrastrukturu. Rozsah trvalých záborů včetně trvalého 
dotčení PUPFL pro plochu dopravní infrastruktury (zpřesněné záměry ze ZÚR Pk) je 
minimalizován na 0,05 ha. Dočasný zábor PUPF je vymezen pro plochy sjezdovek. 

 Celkový p ředpokládaný zábor PUPFL činí 2,59 ha, z toho celkový 
předpokládaný trvalý zábor činí 0,29 ha  – hodnoty jsou uvedeny v Tabulce č.3. 
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Tabulka č. 1 „Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond dle Spole čného 
metodického doporu čení MMR a MŽP“ 
 
Katastrální území: Lichkov 

Číslo 
plochy  

Způsob 
využití 
plochy  

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)  Zábor ZPF podle t říd ochrany (ha)  
Investice 
do půdy 
(ha) 

Vazba na 
dosud 

platnou 
ÚPD 

orná 
půda chmelnice  vinice  zahrady  ov. 

sady  

trvalé 
travní 
porosty  

I. II. III. IV. V. 

Z1 SV 0,49 - - - - - 0,49 - - - - 0,49 - - 
Z2 SV 0,61 - - - - - 0,61 - 0,61 - - - - ++ 
Z3 SV 0,55 - - - - - 0,55 - - 0,55 - - - ++ 
Z4 SV 0,32 - - - - - 0,32 - 0,32 - - - - ++ 
Z6 SV 0,45 - - - - - 0,45 - 0,37 0,08 - - - ++ 
Z7 SV 3,11 - - - - - 3,11 - - 3,11 - - 1,02 ++ 
Z8 SV 1,08 - - - - - 1,08 - - 1,08 - - 1,09 ++ 
Plochy SV 
celkem  6,61 - - - - - 6,61 - 1,30 4,82 - 0,49 2,11  

Z9 OV 0,97 - - - - - 0,97 0,97 - - - - - ++ 
Z10 OV 0,38 - - - - - 0,38 0,38 - - - - - ++ 
Z11 OV 1,06 - - - - - 1,06 1,00 0,06 - - - 0,06 ++ 
Plochy OV 
celkem  2,41 - - - - - 2,41 2,35 0,06 - - - 0,06  

Z12 OM 0,47 - - - - - 0,47 - 0,47 - - - - ++ 
Z13 OM 0,27 - - - - - 0,27 - 0,27 - - - - ++ 
Plochy OM 
celkem  0,74 - - - - - 0,74 - 0,74 - - - -  

Z14 OS 0,50 0,31 - - - - 0,19 - 0,16 0,34 - - - ++ 
Plochy OS 
celkem  0,50 0,31 - - - - 0,19 - 0,16 0,34 - - -  

Z17a DS 4,51 3,29 - - - - 1,22 0,06 - 2,01 2,44 - 2,5 ! 
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Z17b DS 0,57 0,57 - - - - - 0,57 - - - - 0,01 ! 
Z17c DS 0,32 - - - - - 0,32 - - 0,32 - - - ! 
Z17d DS 0,11 - - - - - 0,11 0,11 - - - - - ! 
Z17e DS 0,05 - - - - - 0,05 0,05 - - - - - ! 
Plochy DS 
celkem  5,56 3,86 - - - - 1,7 0,79 - 2,33 2,44 - 2,51  

Z18 TI 0,38 - - - - - 0,38 - 0,03 - - 0,35 - + 
Plochy TI 
celkem  0,38 - - - - - 0,38 - 0,03 - - 0,35 -  

K4 W 0,04 - - - - - 0,04 - - - - 0,04 0,04 - 
K5 W 0,06 - - - - - 0,06 - - - - 0,06 0,06 - 
K7 W 0,16 - - - - - 0,16 - - 0,16 - - 0,16 + 
K9 W 0,27 0,27 - - - - - - - 0,27 - - 0,26 + 
K10 W 0,04 0,04 - - - - - - - 0,04 - - 0,02 - 
Plochy W 
celkem  0,57 0,31 - - - - 0,26 - - 0,47 - 0,10 0,54  

ZÁBOR ZPF 
CELKEM  16,77 4,48 - - - - 12,29 3,14 2,29 7,96 2,44 0,94 5,22  

 
Výměra ploch  DS Z17a – Z17e pro přeložku silnice I/11 je celkem 29,43 ha. V tabulce je však pro jednotlivé plochy uveden 

kvalifikovaný odhad vycházející z potřeb pro realizaci pozemní komunikace o šířce 20 m. 
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Tabulka č. 2 „Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond nad rámec 
Spole čného metodického doporu čení MMR a MŽP“  
 
Katastrální území: Lichkov 

 

Vysvětlivky: ++ plocha převzatá v rozsahu a funkci z ÚPD obce 
  + plochy částečně převzatá z ÚPD obce 
  - plocha bez vazby na ÚPD obce 
  ! plochy v souladu se ZÚR Pk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo 
plochy 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t říd ochrany (ha) 
Investice 
do půdy 
(ha) 

Vazba na 
dosud 
platnou 
ÚPD 

orná 
půda chmelnice  vinice zahrady  ov. 

sady 

trvalé 
travní 
porosty  

I. II. III. IV. V. 

Z5 SV 0,39 - - - - - 0,39 - 0,39 - - - - ++ 

Plochy SV 
celkem 0,39 - - - - - 0,39 - 0,39 - - - -  

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 0,39 - - - - - 0,39 - 0,39 - - - -  
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Tabulka č. 3  „Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na PUPFL“  
 
Katastrální území:  Lichkov 
 

Číslo 
plochy 

Způsob využití 
plochy 

Celkový zábor 
PUPFL (v ha) 

Typ záboru  – charakter porostu, resp. další informace  

K1 OS1 0,87 Dočasný – v rámci pořizování dosud platné ÚPD (plocha č. 20) odsouhlasena za podmínky, 
že pro přesné vymezení bude zpracováno odborné posouzení narušení stability lesního 
ekosystému uvažovanou výstavbou sjezdových drah a vleků včetně zajištění stability okolních 
lesních porostů a podrobná dokumentace vedení sjezdových drah a vleků. Tyto materiály 
musí být odsouhlaseny příslušným orgánem státní správy lesů (krajský úřad). 

K2 OS1 1,43 Dočasný – v rámci pořizování dosud platné ÚPD (plocha č. 21) odsouhlasena za podmínky, 
že pro přesné vymezení bude zpracováno odborné posouzení narušení stability lesního 
ekosystému uvažovanou výstavbou sjezdových drah a vleků včetně zajištění stability okolních 
lesních porostů a podrobná dokumentace vedení sjezdových drah a vleků. Tyto materiály 
musí být odsouhlaseny příslušným orgánem státní správy lesů (krajský úřad). 

K8 W 0,23 Trvalý – zamokřená část lesního výběžku mezi účelovými cestami 
K11 W 0,01 Trvalý – monokulturní nedávná výsadba v rámci stabilizovaného areálu farmového chovu 

zvěře 
Z17d DS 0,05 Trvalý – pouze nesouvislý porost v okolí bývalé pískovny 
Celkem  - 2,59 - 
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II.1.o) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ 
(ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM) 

Bude doplněno pořizovatelem. 
 
 
 

II.1.p) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK (ZPRACOVÁNO POŘIZOVATELEM) 

 
Připomínky uplatn ěné v rámci spole čného jednání 
 

V rámci společného jednání uplatnilo písemnou připomínku Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 (č.j. 16476-ŘSD-16-11110 ze dne 28.6.2016). 
 
ŘSD v připomínce uvádí: 

Z hlediska rozvojových záměrů prochází řešeným územím koridor pro umístění 
stavby „Přeložka silnice 1/11 Šedivec – Lichkov dle ZUR Pk stavby D28. Uvedený záměr 
není v současné době resortem dopravy prověřen ani sledován. 
Připomínka byla vzata na vědomí. 
V rámci společného jednání starosta obce uvedl do záznamu následující požadavky: 

• upravit územní rozsah ÚP Lichkov podle aktuálních hranici katastrálních území 
(DKM) – upraveno; 

• prověřit zda vodní nádrž na pozemku parc. č. 3135, k.ú. Lichkov může být v ÚP 
vedena jako požární, pokud ano, tak upravit ÚP – ÚP využití nevylučuje; 

• prověřit zda zastavitelná plocha Z11 (OV) může být změněna na zastavitelnou plochu 
pro bydlení – prověřeno se závěrem, že plocha zůstane nadále v ÚP vymezena jeho 
plocha OV, v souladu s dosud platnou ÚPD; 

• prověřit zda pozemky jižně zastavitelné plochy Z11 (parc. č. 3126, 3127 a 3128) 
mohou být v ÚP vymezeny jako zastavitelná plocha pro bydlení (do hloubky cca 
150 m jižně od Z11) – prověřeno se závěrem, že další zastavitelné plochy pro bydlení 
nebudou nyní nad rámec posouzené a DO odsouhlasené koncepce vymezovány, ale 
ÚP zde vymezuje plochu územní rezervy pro SV (R4).  

 
 
 
Připomínky uplatn ěné v rámci ve řejného projednání 
 

Bude doplněno pořizovatelem. 
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Seznam zkratek a symbol ů 
 
 

ČD   České dráhy 
ČEZ,a.s.           České energetické závody, a.s. 
ČHMÚ   Český hydrometeorologický ústav 
ČKA   Česká komora architektů 
ČOV   čistírna odpadních vod 
ČR   Česká republika 
ČSR   Československá republika 
ČSÚ   Český statistický úřad 
DN   diametr nominál = jmenovitý vnitřní průměr potrubí (světlost potrubí) 
DO   dotčený orgán 
EIA   posuzování vlivů na životní prostředí 
el.   elektrický 
EVL   evropsky významná lokalita 
GIS   geografický informační systém 
ha   hektar 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES   koeficient ekologické stability 
km   kilometr 
KPÚ   komplexní pozemkové úpravy     
k.ú.   katastrální území 
kV   kilovolt 
kVA   kilovoltampér 
kW   kilowatt 
MC   místní biocentrum 
MK   místní biokoridor 
MINIS metodický pokyn pro Minimální standard pro digitální zpracování 

územních plánů v GIS 
mm   milimetr 
m n. m.  metr nad mořem 
MMR   ministerstvo pro místní rozvoj 
MO   ministerstvo obrany 
MŠ   mateřská škola 
MŽP   ministerstvo životního prostředí   
Natura 2000  soustava chráněných území evropského významu 
NN   nízké napětí 
NOÚP   nadřízený orgán územního plánování 
NPÚ   Národní památkový ústav 
OOP   opatření obecné povahy 
OP   ochranné pásmo 
ORP   obec s rozšířenou působností 
OÚ   obecní úřad 
OZV   obecně závazná vyhláška 
PHM   pohonné hmoty a maziva 
PO   ptačí oblast 
PřP   přírodní park 
PRVK Pk  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 
P + R   Průzkumy a rozbory 
PVC   polyvinylchlorid 
RC   regionální biocentrum 
RD   rodinný dům 
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RK   regionální biokoridor 
ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 
Sb.   sbírka 
SEA   posuzování vlivů na životní prostředí 
SLDB   sčítání lidu, domů a bytů 
SOB3   Specifická oblast Jeseníky – Králický Sněžník 
SO ORP  správní obvod obce s rozšířenou působností 
s.r.o.   společnost s ručením omezeným 
SWOT hodnocení území na základě vnitřních silných a slabých stránek, 

vnějších příležitostí a ohrožení 
SZ   stavební zákon 
TJ   tělovýchovná jednota 
TR   transformovna 110/35 kV 
TS   elektrická stanice pro transformaci VN/NN 
TTP   trvalý travní porost 
ÚAP  Územně analytické podklady pro území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Králíky, 3. úplná aktualizace, 2014  
UK Univerzita Karlova 
ÚP   územní plán 
ÚPD   územně plánovací dokumentace 
ÚPO   územní plán obce 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VE   větrná elektrárna 
VN   vysoké napětí 
VPO   veřejně prospěšné opatření 
VPS   veřejně prospěšná stavba 
VUSS   Vojenská ubytovací a stavební správa 
VVURÚ  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
VVN   velmi vysoké napětí 
WMS   webové mapové služby (Web Map Service) 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ZŠ   základní škola 
ZÚ   zastavěné území 
ZÚR Pk  Zásady územního rozvoje Pardubického kraje ve znění Aktualizace č.1 
ŽP   životní prostředí 
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Územní plán Lichkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 odůvodn ění 
 
 
 
Stanoviska a p řipomínky obdržené v rámci 
spole čného jednání o návrhu územního plánu  
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