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Přehled zkratek
AOX
BD
BJ
BC
BK
BPEJ
CZT
ČD
ČIŽP
ČOV
ČR
ČSN
ČSÚ
DOSS

Halogenované organické sloučeniny
bytový dům
bytová jednotka
Biocentrum
Biokoridor
Bonitně ekologická půdní jednotka
Centrální zdroj tepla
České dráhy
Česká inspekce životního prostředí
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Česká technická norma
Český statistický úřad
Dotčené orgány státní správy

PHC
PHO
PM2,5
PO
PP
PřP
PR
PUPFL
PÚR
RBC
RBK
RD
REZZO
RURÚ

DÚR

Dokumentace pro územní řízení

SEA

EVL
GIS
HDP
HEIS
HPJ
CHKO
CHMÚ
CHOPAV
IAD
IS
KHS
KN
LBC
LBK
MHD
MMR
MÚK
MŽP
NO2
NOx
NP
NPP
NPR
NRBC
NRBK
NSS
ORL
OZKO
OŽP

Evropsky významná lokalita
Geografický informační systém
Hrubý domácí produkt
Hydroekologický informační systém
Hlavní půdní jednotka
Chráněná krajinná oblast
Český hydrometeorologický ústav
Chráněné oblast přirozené akumulace vod
Individuální automobilová doprava
Informační systém
Krajská hygienická stanice
Katastr nemovitostí
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Městská hromadná doprava
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo životního prostředí
Oxid dusičitý
Oxidy dusíku
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Nejvyšší správní soud
Odlučovač ropných látek
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
Odbor životního prostředí

SPŽP
STL
SÚ
SZ
SZÚ
SŽDC
TR
TZL
ÚAP
UNESCO
ÚP
ÚP SÚ
ÚPD
ÚSES
ÚTP
VKP
VPS
VTL
VÚ
VVN
VVTL
VVURÚ
ZCHÚ
ZOPK
ZOPV
ZPF
ZVHS
ZUR
ŽP

Protihluková clona
Protihluková opatření
Tuhé znečišťující látky frakce < 2,5 um
Ptačí oblast
Přírodní památka
Přírodní park
Přírodní rezervace
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje
regionální biocentrum
regionální biokoridor
rodinný dům
Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
Rozbor udržitelného rozvoje území
Strategické posuzování vlivů na životní prostředí na úrovni
plánů a programů
Státní politika životního prostředí
Střednětlaké zařízení
Sídelní útvar
Stavební zákon
Státní zdravotní ústav
Správa železničních dopravních cest
Transformovna
Tuhé znečišťující látky
Územně analytické podklady
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
Územní plán
Územní plán sídelního útvaru
Územně plánovací dokumentace
Územní systém ekologické stability
Územně technický podklad
Významný krajinný prvek
Veřejně prospěšná stavba
Vysokotlaké zařízení
Vodní útvar
Velmi vysoké napětí
Velmi vysokotlaké zařízení
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Zvláště chráněná území
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Zemědělský půdní fond
Zemědělská vodohospodářská správa
Zásady územního rozvoje
Životní prostředí
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Úvod
Předmět vyhodnocení
Předmětem vyhodnocení je
„ÚZEMNÍ PLÁN OPOČNO“.
Předkládané posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí a na udržitelný rozvoj
území je vypracováno ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu
dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 350/2012 Sb., a dle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 500/2006, v platném znění.
Objednatelem studie je REGIO, projektový ateliér s.r.o., zpracovatel územního plánu. Zpracovatel zadal
vypracování dokumentace vlivu územního plánu na životní prostředí firmě Amec Foster Wheeler s.r.o.
Posouzení vlivů ÚP Opočno na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, a vyhodnocení vlivů předkládané ÚPD na udržitelný rozvoj území je zpracováno řešitelským
týmem firmy Amec Foster Wheeler s.r.o. pod vedením autorizované osoby Mgr. Jany Švábové Nezvalové.

Obsah Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Předmětem této fáze zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro Územní plán
Opočno, a tím vytvoření odborného podkladu pro vydání stanoviska ze strany příslušného úřadu, kterým je
v tomto případě Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Vyhodnocení je tak v dílčích částech zpracováno v souladu s § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 pro změnu 2809/06), § 10i zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, dle ustanovení § 19 a v rozsahu
přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o požadavcích na územně plánovací dokumentaci, v platném změní.
Obsah a rozsah Vyhodnocení vychází z Koordinovaného stanoviska podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaných
odborem životního prostředí KÚ Královéhradeckého kraje, vydaných k návrhu zadání územního plánu.
Posouzení je zároveň provedeno se zohledněním existujících judikátů k vyhodnocením vlivů územně
plánovacích dokumentací na udržitelný rozvoj území a v souladu s draftem Metodiky vyhodnocení vlivů na
Politiku územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentaci na životní prostředí (Atelier T – plan, s.r.o.).
Součástí vyhodnocení je i návrh případných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví včetně vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů.
Vyhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů ÚP Opočno, včetně vlivů sekundárních, synergických,
kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných
je provedeno v kap. A.IV předkládané dokumentace. Stručné shrnutí těchto vlivů je pak uvedeno v kap. A.XII
předkládané dokumentace.
Návrh opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní prostředí je uveden v kap. A.VIII a je zároveň součástí návrhu
stanoviska viz A.XI.

Východiska posouzení
Základním podkladem pro zpracování posouzení byl návrh posuzované návrhu územního plánu a informace
předané jeho zhotovitelem REGIO, projektový ateliér s.r.o. Další údaje byly získány během vlastního
průzkumu místa předpokládaných změn funkčního využití a bylo využito informací z veřejných zdrojů v síti
internet a archívu zpracovatele posouzení.
Zpracovateli byly poskytnuty následující podklady:
► Platný ÚP Opočno,
► Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje,
► Zadání nového ÚP Opočno,
► Koordinované stanovisko krajského úřadu,
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►
►

Textová a grafická část návrhu ÚP,
Územně analytické podklady Opočno, aktualizace 2014,

Vymezení řešeného území
Opočno (dříve také Opočen, Opočno pod Orlickými horami německy Opotschno) je město v
Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Město Opočno se nachází zhruba 5 kilometrů
jihozápadně od Dobrušky a cca 27 kilometrů východně od města Hradec Králové. Město Opočno patří pod
obec s rozšířenou působností Dobruška. Velikost katastru města činí 1 401,08 ha, z toho cca 66 % tvoří
zemědělská půda, 17 % lesy, 4 % zastavěné plochy, 3 % vodní plochy a 10 % ostatní plochy. Společně s
příměstskými částmi Čánka a Dobříkovec má přes 3 tisíce obyvatel. Rozkládá se na katastrální ploše 1 401
ha v nadmořské výšce 292 m n.m. Město leží na jižní větvi Zlatého potoka.
Územní plán je zpracován v rozsahu administrativního území města Opočno o celkové rozloze 1401ha,
které se skládá ze tří sídelních útvarů (Čánka - kód č.o. 111937, Dobříkovec - kód č. o. 111945 a Opočno kód č. o. 111953) a dvou katastrálních území - Opočno pod Orlickými horami (kód 711951, výměra 975,4136
ha) a k.ú. Čánka, (kód 711934, výměra 425,6239 ha). Opočno je v současnosti tvořeno celkem 4 základními
sídelními jednotkami (ZSJ): Čánka (kód ZSJ 111937), Dobříkovec (111945), Opočno (111953) a Podzámčí
(111961).
Opočno má v současnosti platný ÚPSÚ Opočno (11/1995), aktualizovaný změnou č. 1 (05/2004), č. 2
(10/2009), č. 3 (12/2010) a č. 4 (03/2013).

Obr. 1

Schéma řešeného území

Městem procházejí 2 komunikace II. třídy - č. 298 (Sezemice - Třebechovice p. O. - Opočno - Dobruška II/285) a II/304 (Týniště n. O. - Opočno - Bohuslavice - Česká Skalice - Hořičky - Úpice). Dopravní skelet je
doplněn o silnice III. třídy č. 30816 a 29840.
Katastrálním územím Opočna procházejí regionální železniční trati č. 028 (Týniště nad Orlicí - Broumov) a z
ní odbočující trať č. 026 (Opočno pod Orlickými horami - Dobruška). V bodě dotyku obou tratí leží jediná
železniční stanice v řešeném území - ž. st. Opočno pod Orlickými, která je vzdálena cca 2,5 km
severozápadně od centra města.
Obslužnost autobusovou dopravou v nejfrekventovanějších časech a směrech je rovněž na přijatelné úrovni
a spojení s významnými cíli vyjížďky za prací i službami je tak zajištěno (Dobruška, Hradec Králové,
Rychnov nad Kněžnou, Solnice/Kvasiny aj.). Ve všední den obousměrně funguje cca 16/19 přímých spojů
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do/z Hradce Králové. V řešeném území se nachází 12 autobusových zastávek (Opočno - nám., Nádražní,
Jordánek, Podzámčí, žel. st., hřbitov, koupaliště, Hradecká, Dobříkovec, Vodětín, Čánka-kaplička, Čánkarozc.).
Opočno leží v turistické oblasti č. 26 Orlické hory a Podorlicko, řešeným území jsou vedeny 2 značené
turistické stezky (žlutá, červená) a prochází jím značená cyklotrasa č. 222 vedoucí z Hradce Králové přes
Třebechovice p. O., Ledce, Očelice a Čánku do Opočna, kde je zakončena (chybí tedy propojení s
cyklotrasou č. 4325 z Dobrušky do Orlických hor).
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Metodická východiska
Zde uvádíme základní metodická východiska, ze kterých vycházel zpracovatel Vyhodnocení vlivů ÚP
Opočno na udržitelný rozvoj území v rámci jednotlivých hlavních částí Vyhodnocení, kterými jsou posouzení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA, viz část. A tohoto dokumentu), vyhodnocení vlivů na lokality
soustavy Natura 2000 dle § 45i, zákona č. 114/1992 Sb. (část B tohoto dokumentu), vyhodnocení vlivů na
ostatní pilíře udržitelného rozvoje a vyváženost podmínek pro udržitelný rozvoj území (část C-F tohoto
dokumentu). Stručná charakteristika použitých metod je potom uvedena rovněž v úvodu každé kapitoly.
Míra podrobnosti hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je daná část (plocha nebo
soubor ploch s konkrétním funkčním využitím tj. plocha s možností umístění záměrů v intencích jejích
regulativů) v rámci koncepce definována nebo vymezena.
Tuto tezi potvrzuje i stavební zákon (§36, odst.3 a § 43, odst. 3), který stanovuje jak pro „výrokovou část“
územního plánu, tak pro vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (tj. včetně hodnocení vlivů na životní
prostředí podmínku), že „…nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem…“ nižším stupňům ÚPD
nebo navazujícím rozhodnutím.
Z hlediska „strategického“ hodnocení vlivů koncepce, v tomto případě návrhu ÚP Opočno, je zásadní
skutečnost, že se jedná o „plochy a koridory pro umístění stavby“, nikoliv o stavební pozemky nebo pozemky
dotčené stavbou. Z těchto důvodů je třeba plochy a koridory vymezené v územním plánu považovat za
území potenciálně dotčené realizací umístěného záměru.
Podrobnější vyhodnocení vlivů navrhované změny využití rozvojových ploch bylo provedeno s maximálním
využitím existujících podkladů, zejména vyhodnocení vlivů souvisejících územních plánů v řešeném území a
ZUR Královéhradeckého kraje, aktuálních UAP ORP Dobruška a relevantní dokumenty na úrovni posouzení
vlivů záměrů v zájmovém území čerpané z informačního systému EIA.
Hodnocení bylo provedeno na základě odborného odhadu pomocí hodnotící matice a níže uvedené
hodnotící škály jednotlivých potenciálních vlivů (přímých, nepřímých, kumulativních, synergických,
dlouhodobých a krátkodobých) a slovním komentářem. Oba kroky budou posuzovat nejen dopady vymezení
nové plochy resp. obsažených záměrů v místě realizace, ale současně i změnu, kterou funkční využití území
přináší v kontextu ploch s rozdílným způsobem využití i ploch stabilizovaných. Základní kritéria lze
charakterizovat takto:
►

Vymezená plocha/koridor samostatně i v kontextu souvisejících ploch přináší zlepšení stavu
životního prostředí a veřejného zdraví;

►

Vymezená plocha/koridor nezpůsobí nepřijatelná rizika pro stav a vývoj životního prostředí v místě
lokalizace, a to ani při započítání souvisejících navrhovaných i existujících ploch.

V případě, že bylo identifikováno potenciálně zvýšené riziko pro životní prostředí a veřejné zdraví
v dotčeném území nebo na udržitelný rozvoj území jako celek, byla formulována opatření k eliminaci tohoto
rizika.
V dalším kroku pak bylo provedeno porovnání variant vlivů podle údajů obsažených v hodnotících tabulkách
návrhu územního plánu a rozboru identifikovaných vlivů.
Následně byla vyjádřena akceptovatelnost změny a jejích variant resp. byly navrženy podmínky a opatření
pro snížení negativních vlivů na sledované jevy udržitelného rozvoje včetně vlivů kumulativních a
synergických.
Nakonec byl proveden závěrečný souhrnný hodnotící komentář shrnující nejvýznamnější identifikované vlivy
včetně vlivů kumulativních a synergických a shrnuty vlivy návrhu územního plánu jako celku a bylo
stanoveno pořadí variant.
Hodnocení vlivů předkládaného návrhu územního plánu Opočno na životní prostředí je provedeno v členění
na následující složky, resp. témata životního prostředí:
1. obyvatelstvo, veřejné zdraví,
2. flóra, fauna, biodiverzita, ÚSES,
3. půda a horninové prostředí,
4. voda,
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5. ovzduší, klima,
6. hluk,
7. sídla, urbanizace,
8. hmotné statky, architektonické a archeologické dědictví,
9. krajinný ráz, kulturní dědictví.
Hodnocení kumulativních a synergických vlivů je v předkládaném VVURÚ, resp. SEA provedeno jako
spolupůsobení všech navrhovaných změn územního plánu Opočno na životní prostředí, a to i v kontextu
stávajícího stavu (stávajících vymezených ploch a koridorů a jejich funkčního využití).
Je nutné si uvědomit, že předkládané posouzení vlivů na životní prostředí, resp. udržitelný rozvoj území je již
svou povahou kumulativní a synergické. Nejsou hodnoceny jednotlivé záměry (navrhované oblasti a koridory
samostatně), ale vždy jejich spolupůsobení v kontextu území, do kterého jsou zasazovány a změn jeho
využití území – stávajících i nově navrhovaných. U všech složek životního prostředí je vyhodnoceno
spolupůsobení jednotlivých navrhovaných změn využití území, identifikace území působením těchto vlivů a
následné přijetí či odmítnutí předkládané koncepce je provedeno na základě celkového vlivu návrhu
územního plánu Opočno na životní prostředí, resp. udržitelný rozvoj.
Za tzv. hodnocení kumulativních a synergických vlivů je možné považovat i dílčí vyhodnocení jednotlivých
navrhovaných změn využití území v kontextu všech posuzovaných složek/charakteristik životního prostředí.

Metodika vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) část A. a B. VVURÚ
Pro samotné hodnocení jednotlivých návrhových lokalit byly sestaveny hodnotící tabulky, které představují
matici jednotlivých referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví versus navrhovaná
změna územního plánu, zastavitelné plochy resp. podmínky využití ploch (regulativů). Jednotlivé změny,
plochy či podmínky využití a jejich varianty tedy byly konfrontovány s vybranými referenčními cíli a na
základě expertního úsudku zpracovatelského týmu jim byly přiřazeny hodnoty. Následně byly hlavní
charakteristiky vlivu plochy na ŽP jako celek okomentovány, a to zejména při identifikovaném negativním
vlivu resp. při zjištění kumulativních či synergických vlivů.
Tab. 1

Sada referenčních cílů ochrany ŽP

Složka ŽP

Referenční cíl ochrany ŽP a veřejného zdraví

1. obyvatelstvo, veřejné zdraví

1.1 zlepšit kvalitu života obyvatel sídel a sociální determinanty lidského
zdraví
1.2 podporovat environmentálně šetrné formy rekreace a zdravý životní styl
1.3 pomocí prevence chránit životní prostředí a obyvatelstvo před důsledky
přírodních a antropogenních krizových situací
2.1 chránit ohniska biodiverzity a omezovat fragmentaci krajiny

2. flóra, fauna, biodiverzita, ÚSES
3. půda a horninové prostředí
4. voda
5. ovzduší, klima
6. hluk
7. sídla, urbanizace

8. hmotné statky a kulturní dědictví včetně
architektonického a archeologického
dědictví
9. krajina, krajinný ráz

3.1 omezovat nové trvalé zábory ZPF a PUPFL a chránit půdu jako
základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí
4.1 posilovat retenční funkci krajiny a zlepšovat ekol. funkce vodních útvarů
5.1 snižovat znečištění ovzduší s důrazem na NOx a PM10
6.1 snižovat expozici hluku prostředky územního plánování
7.1 efektivním územním plánováním přispět k optimalizaci územního
rozvoje sídel a ochraně přírody a krajiny
7.2 snižovat zatížení dopravní sítě v sídlech zejména tranzitní a nákladní
silniční dopravou
8.1 chránit kulturní a architektonické dědictví
9.1 chránit krajinný ráz

Pro zjištění, zda a jakým způsobem může mít předkládaný návrh územního plánu při realizaci závažné vlivy
na životní prostředí a veřejné zdraví, bylo provedeno hodnocení navržených opatření územního plánu tj.
funkčních ploch a podmínek jejich využití vzhledem k referenčním cílům ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, tj. zda a jakým způsobem bude vymezení daných ploch v rámci návrhu ÚP přispívat či
nikoliv k naplňování referenčních cílů. Pro hodnocení bylo použito následující stupnice:
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stupnice významnosti
+2
+1
0
-1
-2
?

potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření/plochy na referenční cíl
potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření/plochy na daný referenční cíl
zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)
potenciálně negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální)
potenciálně významný negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (velkého
rozsahu)
nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením
resp. návrhovou plochou

rozsah vlivu
B
L
R

bodový (působící v bezprostředním okolí plochy)
lokální (působící v rámci města resp. městské části)
regionální (přesahující hranice města)

délka trvání vlivu
kp
dp

krátkodobé/přechodné působení vlivu
dlouhodobé působení vlivu

spolupůsobení vlivu
K
S

kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům
synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům

Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů
Kumulativní (hromadný) vliv - je dán součtem vlivů stejného druhu z různých zdrojů stejného druhu, přičemž
při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.
Synergický (společný) vliv - vzniká působením vlivů různého druhu na danou složku životního prostředí.
Kumulativními a synergickými vlivy tak lze rozumět účinky vzniklé v důsledku hromadného nebo společného
působení. Rozdíl mezi oběma pojmy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí je možno demonstrovat
následovně: kumulativní (hromadný vliv) je dán součtem vlivů stejného druhu, např. více menších zdrojů
oxidu dusičitého z dopravy umístěných blízko sebe způsobí významný vliv na ovzduší „nahromaděním“
těchto emisí, přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.
Synergický (společný) vliv vzniká působením vlivů různého druhu a je od těchto vlivů odlišný, např.
současné působení vícero zdrojů různých emisí (průmyslové objekty, povrchové doly, automobilová
doprava, letecká doprava) může mít za následek např. kombinované vlivy na lidské zdraví, tento druh vlivů
je však velmi těžce měřitelný.
Zdrojem kumulativních a synergických vlivů je prostorová koncentrace navrhovaných aktivit v prostorově
omezené části řešeného území.
Míra podrobnosti hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v jaké je daná část (jev, záměr) v
rámci koncepce definována nebo vymezena.
Dle Metodiky vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ÚPD na životní prostředí má část hodnocení kumulativních
a synergických vlivů za úkol shrnout závěry vyhodnocení provedeného především při hodnocení rozvojových
ploch a koridorů v předchozích krocích SEA se zaměřením právě na kumulativní a synergické vlivy. S
ohledem na závěry rozsudku NSS č. 1Ao 7/2011-526 musí být obsahem tohoto shrnutí:
►

Výčet nejvýznamnějších případů zjištění kumulativních a synergických vlivů,

►

Identifikace dotčených složek životního prostředí (jevů, charakteristik),

►

Územní identifikace těchto vlivů

►

Učinění závěru, zda jsou dopady akceptovatelné, případně za jakých podmínek

►

Vymezení kompenzačních opatření, resp. opatření k eliminaci nebo omezení těchto vlivů.

Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů územně plánovací dokumentace lze z hlediska jejich
působení rozdělit v zásadě na následující typy:
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Složkové vlivy – tj. vlivy jednotlivých „výroků“ na jednu složku životního prostředí, resp. na dané “téma“,
specifikované v kap. A.III. (ovzduší, voda, půda.....atd.). S ohledem na to, že působí na jednu složku území,
považujeme tyto vlivy v principu za „kumulativní“.
Prostorové vlivy – vlivy vzniklé koncentrací navrhovaných ploch a koridorů (= záměrů) na prostorově
omezené části řešeného území. Ze své povahy mohou být tyto vlivy jak „kumulativní“, tak „synergické“.
Za účelem zahrnutí míry a charakteru spolupůsobení vlivů vůči již existujícím resp. uvažovaným plochám
záměrům v souladu s doporučenou metodikou Metodika vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ÚPD na životní
prostředí (1. verze, T-plan, 2013) bylo hodnocení doplněno o index charakteru vlivu (K resp. S) označující
způsob spolupůsobení jednotlivých hodnocených ploch resp. koridorů v kontextu stávajícího využití území a
navrhovaných ploch a koridorů. Graficky odlišena potom byla míra působení kumulativních resp.
synergických vlivů na pomyslné stupnici -2 až +2 a rozlišení místního působení kumulativního resp.
synergického dopadu v případech, kdy bylo celkové hodnocení v širším kontextu posazeno na opačné škále
pomyslné bodové stupnice. Tj. např. v případech, kdy je celkový vliv hodnocené plochy resp. koridoru
z hlediska spolupůsobení hodnocen mírně kladně v dosahu širšího okolí hodnocené plochy/koridoru
s významem v širších územních i významových souvislostech, avšak v bezprostředním okolí vymezené
plochy/koridoru dojde k relativnímu zvýšení sledovaného impaktu s nižší relativní váhou oproti celkovému
hodnocení. V případě hodnocení kumulativních a synergických vlivů nelze z povahy věci omezit hodnocení
spolupůsobení vlivů pouze na bezprostřední okolí hodnocené plochy, ale je třeba uvažovat komplexně
s celou šíří vztahů. Může docházet k relativnímu rozporu směru působení vlivů v kontextu širšího okolí
plochy/koridoru resp. lokality a bezprostředního působení jejího vymezení, vždy však při základním
předpokladu dodržení hygienických limitů stanovených legislativou. Dojde tedy k relativnímu vykoupení
snížení zátěže obyvatel v hustě obydlených částech území relativním zvýšením zátěže v dosud relativně
méně zatíženém území s nižším počtem zasažených obyvatel. Přitom platí, že je při zastavování všech
ploch vyloučena realizace takových záměrů, které mohou být zdrojem závad nebo vlivů, zejména
hygienických, technických nebo estetických, které jsou neslučitelné s pohodou prostředí odpovídající
hlavnímu účelu využití a prostorovému uspořádání v ploše samotné nebo v lokalitě.
Stupnice významnosti spolupůsobení vlivu:
K

kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům

S

synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům
potenciálně
mírně
negativní
vliv
s kumulativním
resp.
synergickým
dopadem
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území,
odpovídá pomyslné hodnotě -1 míry kumulativního resp. synergického vlivu
potenciálně významný negativní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území,
odpovídá pomyslné hodnotě -2 míry kumulativního resp. synergického vlivu
nebyla identifikována potenciální vazba s kumulativním resp. synergickým spolupůsobením
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území
potenciálně mírně pozitivní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem mezi navrhovaným
opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území, odpovídá pomyslné
hodnotě +1 míry kumulativního resp. synergického vlivu
potenciálně významně pozitivní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území,
odpovídá pomyslné hodnotě +2 míry kumulativního resp. synergického vlivu
opačný směr působení impaktu v bezprostředním okolí plochy/koridoru oproti hodnocení směru
kumulativního/synergického vlivu jako celku

Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
V rámci projednání návrhu zadání územního plánu byl ze strany příslušného orgánu ochrany přírody dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyloučen vliv na lokality soustavy Natura 2000.
Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, tedy nebylo v rámci SEA zpracováno.
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Hodnocení vlivů koncepce na veřejné (lidské) zdraví
Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na veřejné zdraví je spolu s vyhodnocením vlivů na
lokality soustavy Natura 2000 speciální kapitolou posouzení vlivů koncepce na životní prostředí resp.
udržitelný rozvoj území.
Vzhledem k tomu, že osnova vyhodnocení vlivů ÚPD na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona
neobsahuje speciální kapitolu pro zařazení vyhodnocení vlivů územního plánu na lidské zdraví je tato
kapitola zařazena v rámci části A.VII: Porovnání zjištěných nebo předpokládaných vlivů kladných a
záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis metod
vyhodnocení včetně jejich omezení.
Pro vyhodnocení předkládaného návrhu územního plánu a jejích variant na veřejné zdraví byl vyhodnocen
vliv návrhu územního plánu vůči přijatým cílům ochrany veřejného zdraví strategických dokumentů v oblasti
veřejného zdraví na vnitrostátní úrovni a vůči všem determinantám veřejného zdraví relevantním v obecné
rovině vůči koncepci, jakou je územně plánovací dokumentace.

Metodika vyhodnocení vlivu řešení Návrhu ÚP Opočno na ekonomický a
sociální pilíř udržitelného rozvoje, kapitoly C. – F. VVURÚ
Z hlediska vztahu územního plánování a trvale udržitelného rozvoje je klíčovým legislativním rámcem zákon
č. 183/2006 Sb., v platném znění. Trvale udržitelný rozvoj je jedním z cílů územního plánování spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích (§ 18 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění).
Pro účely územního plánování a hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je udržitelný rozvoj možné
chápat jako snahu o dosažení co nejvyšší dynamické rovnováhy mezi územními podmínkami pro příznivé
životní prostředí (dále též „environmentální pilíř“), pro soudržnost společenství obyvatel (dále též „sociální
pilíř“) a pro hospodářský rozvoj (dále též „ekonomický pilíř“). Názorným a snadno srozumitelným vyjádřením
ideální rovnováhy je rovnostranný trojúhelník.
Podmínky pro příznivé životní prostředí
(environmentální pilíř)

Podmínky pro hospodářský rozvoj
(ekonomický pilíř)

Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel
(sociální pilíř).

Z grafického znázornění vyplývají 3 binární vztahy, poskytující rámec pro hodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území:
►

ekonomický rozvoj versus ochrana životního prostředí,

►

ekonomický rozvoj versus sociální rozvoj,

►

ochrana životního prostředí versus sociální rozvoj.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je v kapitole C: Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné
v ÚAP zaměřeno na posouzení vztahu předkládaného návrhu územního plánu vůči vybraným hodnotových
charakteristik vymezených na jejím území, které jsou identifikovány v ÚAP ORP Dobruška, aktualizace 2016.
Identifikované hodnoty jsou přirozenými východisky pro další rozvoj – do budoucna by měly být aktivně
rozvíjeny, posilovány a chráněny.
Dále byly vyhodnoceny vlivy předkládané ÚPD na v ÚAP definované dílčí hodnoty území, členěné do
několika oblastí – tj. hodnoty přírodní, urbanistické, architektonické, kulturní a kompoziční hodnoty. Jejich
soustředění v kulturním krajinném prostoru města a jejich vzájemné působení vytváří synergické efekty a
vyšší hodnoty, jejichž ochrana není zákony postižitelná, a je tedy úkolem územního plánování tyto
nadstavbové hodnoty označit a jejich ochranu příslušnými nástroji zajistit.
V rámci kapitoly D. VVÚRÚ bylo provedeno vyhodnocení vlivů předkládané ÚPD dle referenčního rámce
reprezentujícího pozitivní trendy v oblasti vyváženého rozvoje jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje.
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Referenční rámec byl stanoven dle jednotlivých témat v souladu s ÚAP ORP Dobruška. Posuzovány jsou
nejvýznamnější vlivy řešení územního plánu na cíle udržitelného rozvoje území, stanovené na základě
SWOT analýzy dle UAP 2016 a cílů v oblasti udržitelného rozvoje stanovených strategickými dokumenty
vnitrostátní úrovně.
Za účelem sjednocení, přehlednosti a kompatibility Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na
všechny tři pilíře udržitelného rozvoje byla pro vyhodnocení vlivu na hospodářský resp. socioekonomický pilíř
udržitelného rozvoje zvolena stejná metoda, jako byla použita pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí (viz
část A SEA), tedy metoda referenčních cílů. Metoda spočívá v konfrontaci jednotlivých navrhovaných
opatření vůči zvolenému referenčnímu rámci (sadě referenčních cílů). Sada referenčních cílů byla vybrána
na základě analýzy trendů vývoje jednotlivých sledovaných jevů udržitelného rozvoje dle UAP, dle SWOT
analýzy a dle vybraných cílů stanovených strategickými dokumenty přijatými na národní, regionální a lokální
úrovni (především Politika územního rozvoje, Strategický rámec udržitelného rozvoje a Strategie
udržitelného rozvoje ČR). Zohledněna byla rovněž specifika řešeného území.
Pro samotné hodnocení byly sestaveny hodnotící tabulky, které představují matici jednotlivých referenčních
cílů udržitelného rozvoje, resp. jeho ekonomického a sociodemografického pilíře, versus dílčí navrhované
plochy, resp. podmínky využití ploch (regulativů).
Tab. 2

Sada referenčních cílů udržitelného rozvoje

Pilíř udržitelného rozvoje Referenční cíl
1.1 Zvýšením nabídky kvalitního bydlení zastavit odliv ekonomicky
aktivních obyvatel a podpořit omezení suburbanizace
1.2 Zajistit dostupnost sportovního vyžití v kvalitním prostředí
Soudržnost společenství

Ekonomický pilíř UR

1.3 Chránit a rozvíjet možnosti rekreace v přírodním prostředí
1.4 Zlepšovat dostupnost a spektrum veřejné občanské vybavenosti
1.5. Pomocí technických a územně plánovacích opatření zlepšit
kvalitu bydlení a bezpečnost obyvatel
2.1 Racionálně využívat možnosti rozvoje stávajícího urbanizovaného
území při respektování jeho hodnot
2.2 Zabezpečit území pomocí rozvoje a optimalizace technické a
dopravní infrastruktury
2.3 Zajistit prostorové možnosti pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti
při respektování environmentálního pilíře
2.4 Pomocí vhodných územně plánovacích opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu
2.5 Efektivním územním plánováním přispět k optimalizaci sítě
komerčních zařízení s respektování životního prostředí

Pro zjištění, zda a jakým způsobem může mít ÚP při realizaci závažné vlivy na udržitelný rozvoj, bylo
provedeno hodnocení navržených opatření územního plánu, tj. funkčních ploch a podmínek jejich využití
vzhledem k referenčním cílům udržitelného rozvoje, tj. zda a jakým způsobem bude vymezení daných ploch
v rámci návrhu ÚP přispívat, či nikoliv, k naplňování referenčních cílů. Pro hodnocení bylo použito stejné
stupnice, jako v případě vyhodnocení vlivů na environmentální pilíř udržitelného rozvoje viz výše.
Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny pravděpodobné
významné vlivy na základě známých faktů (studie, odborná literatura) i na základě údajů a informací
obsažených v územním plánu a aby zároveň postihlo specifika regionu.
Kumulativní resp. synergické vlivy, pokud jsou identifikovány, jsou vyhodnoceny stejným způsobem, jako
v případě environmentálního pilíře udržitelného rozvoje viz výše.
Níže uvádíme příklad hodnotící tabulky, včetně příkladu alfanumerického hodnotícího kódu:
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Tab. 3

Příklad hodnotící tabulky

Číslo plochy

Navrhované funkční využití a limity rozvoje

Zxxxx/00
Environmentální pilíř
Složka
životního
prostředí,
sledovaná
1. obyvatelstvo, lidské zdraví
témata
udržitelného
rozvoje

Referenční
cíle
životního
prostředí

1.1 zlepšit
kvalitu života
obyvatel sídel
a sociální
determinanty
lidského
zdraví

1.2
podporovat
environmentál
ně šetrné
formy
rekreace a
zdravý životní
styl

+1/B/dp S1

-1/B/dp/S

2. fauna,
flóra,
biodiverzita, ÚSES

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

5.1
snižovat
znečiště
ní
ovzduší
s
důraze
m na
NOx a
PM10

6.1
snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizac
i územního
rozvoje
sídel a
ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní
a
nákladní
silniční
dopravou

8.1 chránit
kulturní a
architektonic
ké dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz,

-1/B/dp

0

0

0

0

0

4. voda

5.
ovzduší
klima

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
1.3 pomocí
2.1 chránit PUPFL a
prevence chránit
ohniska
chránit půdu
životní prostředí a
biodiverzity jako základní
obyvatelstvo před
a omezovat složku
důsledky přírodních
fragmentac životního
a antropogenních
i krajiny
prostředí s
krizových situací
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1
posilova
t
retenční
funkci
krajiny a
zlepšov
at ekol.
funkce
vodních
útvarů

-1/B/dp/S

0

-1

3. půda a
horninové
prostředí

8. hmotné
statky
a kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologick
ého dědictví

0

9. krajina,
krajinný
ráz

Komentář:
Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci závažných negativních vlivů:
Ekonomický a Sociální pilíř udržitelného rozvoje
Sociální pilíř
Hospodářský pilíř

Referenční
cíle
udržitelnéh
o rozvoje

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnoste
sportovníh
o vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovanéh
o území při
respektování
jeho hodnot

2.2
Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání
a zaměstnanosti
při respektování
environmentálníh
o pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního
prostředí

Komentář:
Akceptovatelnost:
Opatření:

1

Pozn.: například kód +1/B/dp/S tak znamená mírně pozitivní vliv s místním dosahem, dlouhodobým působením a pozitivním
spolupůsobením se synergickým efektem v kontextu ostatních plánovaných záměrů v širším území, přičemž v bezprostředním okolí
řešené plochy nebo koridoru se může projevit mírně negativní vliv (např. v případě nějakého hlukově chráněného objektu v blízkosti
křižovatky dopravních koridorů apod..) viz výše uvedená stupnice hodnocení
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ČÁST A
Vyhodnocení vlivů návrhu územního
plánu na životní prostředí - dokumentace vyhodnocení
vlivů na životní prostředí (SEA)
Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací
dokumentace, vztah k jiným koncepcím

A.I

Obsah řešené ÚPD

A.I.1

Předmětem této fáze zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území jako součást ÚP
Opočno, který bude podkladem pro společné jednání dle stavebního zákona.
Zastupitelstvo města Opočna rozhodlo usnesením č. 2/11/2010 dne 22. 11. 2010 o pořízení nového
územního plánu Opočno.
Hlavními důvody pro pořízení nového územního plánu jsou:




obecná potřeba nahradit zastaralý územní plán sídelního útvaru novou dokumentací zohledňující
současné požadavky na územní rozvoj města,
vytvoření předpokladů pro zkvalitňování životních podmínek a trvalejší stabilizaci počtu obyvatel ve
městě,
požadavky vyplývající z nového stavebního zákona.

Jedná se tedy o novou územně plánovací dokumentaci.
Územní plán má za cíl především vytvořit dostatečně flexibilní prostorový rámec pro realizaci takových
záměrů a aktivit, které nejsou v zásadním rozporu se zastoupenými hodnotami a limity, tj. umožnit jejich
konkrétní průmět do území.
Věcné předměty řešení územního plánu se promítají především do návrhu ploch a koridorů s rozdílným
způsobem využití.
Níže uvedené zastavitelné plochy a koridory jsou územním plánem vymezeny s ohledem na tradiční
strukturu osídlení v dané lokalitě, prioritně vyplňují proluky v zastavěném území a větší volné prostory mezi
zastavěnými plochami, popř. na něj bezprostředně navazují.
Tab. 4

Označení
lokality

Navrhované zastavitelné plochy
Kód
plochy s
rozdílným
způsobem
využití

Základní charakteristika, podmínky využití plochy a podmínky
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Část obce
-lokalita/
katastrální
území

Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské - BI

Zb1

BI

Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na východním okraji
zastavěného území Opočna v lokalitě Pod Oborou;
dopravní obsluha z místních komunikací a silnice III. třídy;
2
min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m ;
v lokalitě bude vymezena plocha veřejného prostranství v min.
2
rozsahu 2000 m ;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,4;
na styku s volnou krajinou bude situována zeleň zahrad, stavby RD
nebudou umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality;
stavby na pozemcích RD - max. 1 NP + podkroví;
nutno zohlednit polohu lokality v ochranném pásmu silnice III. třídy, OP
elektrického vedení, OP vodního zdroje II. stupně a v pásmu 50 m od okraje
lesa;
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Zb2

Zb3a
Zb3b

Zb4

Zb7

Zb8

BI

Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na východním okraji
zastavěného území Opočna v lokalitě Pod Oborou;
dopravní obsluha z místní komunikace;
2
min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m ;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,4;
na styku s volnou krajinou bude situována zeleň zahrad, stavby RD
nebudou umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality;
stavby na pozemcích RD - max. 1 NP + podkroví;

Opočno Pod
Oborou /
Opočno
pod
Orlickými
horami

BI

Zastavitelné plochy jsou vymezeny na volných plochách v zastavěném území
Opočna při ulici Dobrušská;
dopravní obsluha z místních komunikací a silnice III. třídy;
u části lokality při silnici II. třídy bude v další fázi řízení doloženo
nepřekročení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u
umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních
prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení
hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně
realizována odpovídající protihluková opatření;
2
min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m ;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,4;
stavby na pozemcích RD - max. 1 NP + podkroví;
nutno zohlednit procházející sítě TI a jejich OP;

Opočno Dobrušská
/ Opočno
pod
Orlickými
horami

BI

Nejrozsáhlejší zastavitelná plocha je vymezena severně od centra Opočna;
dopravní obsluha z místních komunikací a silnice II. třídy;
lokalitou bude vedena komunikace pro pěší a cyklisty směr Dobruška Opočno - Semechnice;
podmínkou využití lokality je prověření územní studií, v rámci níž bude
2
vymezena plocha veřejného prostranství v min. rozsahu 3500 m ;
v lokalitě bude vymezena plocha pro občanské vybavení v min.
2
rozsahu 2000 m ;
v lokalitě je přípustné i umístění bytových domů;
2
min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m ;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,4;
stavby na pozemcích RD - max. 2 NP bez podkroví;
stavby BD - max. 4 NP bez podkroví;
nutno zohlednit OP elektrického vedení a procházející sítě TI a jejich OP;

Opočno severových
odně od
centra /
Opočno
pod
Orlickými
horami

BI

Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na západním okraji Opočna;
dopravní obsluha ze silnice III. třídy;
v rámci lokality bude vymezeno veřejné prostranství v min. rozsahu
2
4000 m ;
podél silnice III. třídy je přípustné i umístění bytových domů;
2
min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m ;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,4;
stavby na pozemcích RD - max. 2 NP bez podkroví, stavby BD - max. 4 NP
bez podkroví;
nutno zohlednit polohu lokality v ochranném pásmu silnice III. třídy a
procházející sítě TI a jejich OP;

Opočno Ořechová
II / Opočno
pod
Orlickými
horami

BI

Zastavitelná plocha umožní rozšíření obytného území v lokalitě Ořechová I.;
dopravní obsluha z místních komunikací a silnice III. třídy;
v rámci lokality bude vymezeno veřejné prostranství v min. rozsahu
2
1000 m ;
u části lokality přiléhající k plochám výroby bude v další fázi řízení doloženo
nepřekročení hygienických limitů hluku z výrobního provozu u umisťovaných
chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb
(obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení hygienických
limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována
odpovídající protihluková opatření;
2
min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m ;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,4;
stavby na pozemcích RD - max. 1 NP + podkroví;
nutno zohlednit ochranné pásmo elektrického vedení, resp. trafostanice;

Opočno Ořechová I
/ Opočno
pod
Orlickými
horami

Plochy bydlení - v bytových domech - BH
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Zb5

BH

Zb6

BH

Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro realizaci bytových domů na jihozápadním
okraji Opočna při ulici Na Olivě;
dopravní obsluha z místní komunikace a silnice II. třídy;
u části lokality při silnici II. třídy bude v další fázi řízení doloženo nepřekročení
hygienických limitů hluku ze silničního provozu a u části lokality přiléhající
k plochám výroby bude v další fázi řízení doloženo nepřekročení hygienických
limitů hluku z výroby u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a
chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě
předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou
navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření;
v plochách bude vytvořen významnější počet veřejných parkovacích stání
(tj. nad rámec potřeby umísťované funkce);
stavby BD - max. 3 NP bez podkroví;
nutno zohlednit polohu lokality v OP elektrického vedení a OP vodního
zdroje II. stupně a procházející sítě TI a jejich OP;

Opočno Na Olivě /
Opočno
pod
Orlickými
horami

Základní charakteristika, podmínky využití plochy a podmínky
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Část obce
-lokalita/
katastrální
území

Kód druhu
plochy
Označení s rozdílným
lokality
způsobem
využití

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV

Zb9

Zb10

Zb11

Zb12

BV

Zastavitelná plocha vymezená v rámci zastavěného území v severní části
Čánky;
dopravní obsluha z místní komunikace;
min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 800
2
m , nebo menší, pokud se bude jednat o pozemek zahrnutý v ploše Zb9 ke
dni vydání ÚP Opočno;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné
rekreace - 0,3;
stavby na pozemcích RD a staveb rodinné rekreace a staveb rodinné
rekreace - max. 1 NP + podkroví;
nutno zohlednit ochranné pásmo elektrického vedení, resp. trafostanice a
pásmo 50 m od hranice lesa;

Čánka sever /
Čánka

BV

Zastavitelná plocha vymezená v rámci zastavěného území v jižní části Čánky;
dopravní obsluha z místní komunikace;
min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000
2
m;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné
rekreace - 0,3;
stavby na pozemcích RD a staveb rodinné rekreace a staveb rodinné
rekreace - max. 1 NP + podkroví;
nutno zohlednit procházející sítě TI a jejich OP;

Čánka - jih
/ Čánka

BV

Zastavitelná plocha vymezená v rámci zastavěného území v severní části
Čánky;
dopravní obsluha z místní komunikace;
min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000
2
m;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné
rekreace - 0,3;
stavby na pozemcích RD a staveb rodinné rekreace a staveb rodinné
rekreace - max. 1 NP + podkroví;
nutno zohlednit nezastavitelné pásmo podél vodoteče;

Dobříkovec
- sever /
Čánka

BV

Zastavitelná plocha vymezená v rámci zastavěného území v severní části
Čánky;
dopravní obsluha přes stabilizované plochy od jihu nebo z lokality Zb11;
min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000
2
m;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné
rekreace - 0,3;
stavby na pozemcích RD a staveb rodinné rekreace a staveb rodinné
rekreace - max. 1 NP + podkroví;

Dobříkovec
- sever /
Čánka
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Zb13

Zastavitelná plocha vymezená v rámci zastavěného území v severní části
Čánky;
dopravní obsluha z místní komunikace;
u části lokality při silnici II. třídy bude v další fázi řízení doloženo
nepřekročení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u
umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních
prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení
hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně
realizována odpovídající protihluková opatření;
min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000
2
m , RD situovat v severní části lokality ve vazbě na místní komunikaci;
maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné
rekreace - 0,3;
stavby na pozemcích RD a staveb rodinné rekreace a staveb rodinné
rekreace - max. 1 NP + podkroví;

BV

Kód druhu
plochy
Označení s rozdílným
lokality
způsobem
využití

Základní charakteristika, podmínky využití plochy a podmínky
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

Dobříkovec
jihovýchod
/ Čánka

Část obce lokalita/
katastrální
území

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV
Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS

Zo1

Zo2

OS

Zastavitelná plocha pro realizaci sportoviště ve vazbě na stávající městský
sportovní areál v Opočně;
dopravní obsluha z místních komunikací a ze stávajícího areálu, vazba
na zastavitelnou plochu Zb4;
minimální podíl zeleně v zastavitelné ploše - 0,2;
nutno zohlednit polohu v OP elektrického vedení 35 kV;

Opočno sportovní
areál /
Opočno pod
Orlickými
horami

OV

Zastavitelná plocha pro realizaci občanského vybavení je vymezena v centru
Čánky;
dopravní obsluha z místní komunikace a přes plochy stabilizované;
nutno zohlednit částečnou polohu lokality v pásmu 50 m od hranice lesa a
nezastavitelné pásmo podél vodoteče;

Čánka centrum /
Čánka

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL
Plochy výroby a skladování - průmyslová zóna - VL1

Zv1

Zv2

VL

VL

Zastavitelná plocha pro rozvoj výroby lehké navazuje na plochy stejného
funkčního využití při ulici Na Olivě;
dopravní obsluha ze silnice II. třídy, případně přes plochy stabilizované;
budoucí objekty nepřesáhnou výškovou hladinu zástavby navazujících
ploch výroby;
po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen souvislý pás
pohledově izolační zeleně v min. šíři 10 m (severní, západní a jižní okraj
lokality);
min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený
výrobní areál v rámci lokality);
v lokalitě bude respektován významný strom;
v další fázi řízení bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku
z provozu v lokalitě (v součtu vlivů kumulativních a synergických) u
nejbližších stávajících chráněných vnitřních prostorů a chráněných
venkovních prostorů staveb;
nutno zohlednit polohu v OP elektrického vedení 35 kV a trafostanice;
Zastavitelná plocha pro rozvoj výroby lehké navazuje na plochy stejného
funkčního využití v prostoru mezi ulicí Nádražní a Vodětínem;
dopravní obsluha ze silnice III. třídy;
budoucí objekty nepřesáhnou výškovou hladinu zástavby navazujících
ploch výroby;
po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen souvislý pás
pohledově izolační zeleně v min. šíři 15 m (jižní a východní okraj
lokality);
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-

ZV3

VL1

min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený
výrobní areál v rámci lokality);
výšková regulace zástavby - max. výška zástavby 11 m od rostlého
terénu;
pro lokalitu je stanovena etapizace výstavby (viz kap. 11);
zástavba v lokalitě bude řešena s ohledem na polohu v záplavovém
území;
nutno zohlednit OP technické infrastruktury (plyn, vrchní elektrické
vedení 35 kV, kanalizace, telekomunikační kabely), hlavní odvodňovací
zařízení, OP silnice III. třídy;

Zastavitelná plocha pro realizaci průmyslové zóny v prostoru mezi ulicí
Nádražní a Vodětínem
dopravní obsluha ze silnice III. třídy;
po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen souvislý pás
pohledově izolační zeleně v min. šíři 15 m (jižní a západní okraj lokality);
min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený
výrobní areál v rámci lokality);
výšková regulace zástavby - max. výška zástavby 13 m od rostlého
terénu;
v navazujících dokumentacích bude prokázáno, že navržená zástavba je
řešena způsobem maximálně eliminujícím negativní vliv na krajinný ráz,
resp. eliminujícím negativní působení v dálkových pohledech;
zástavba v lokalitě bude řešena s ohledem na polohu v záplavovém
území;
nutno zohlednit lokální biokoridor při severní hranici lokality, OP
technické infrastruktury (vrchní elektrické vedení 35 kV, kanalizace,
telekomunikační kabely, vodovod), polohu v OP dráhy a silnice III. třídy;

Opočno - k
Vodětínu /
Opočno pod
Orlickými
horami

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV

Zz1

ZV

Zz2

ZV

Zz3

ZV

Navržené plochy veřejné zeleně prostorově oddělují plochy bydlení od
silničního obchvatu města na severním okraji Opočna
plochy zeleně budou sloužit i jako zeleň izolačního charakteru

Opočno - u
obchvatu /
Opočno pod
Orlickými
horami

Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO
Plochy zeleně - přírodní - ZP

Zz4

Zz5

ZO

ZP

Navržená plocha izolační zeleně mezi plochami výroby a plochami bydlení

Opočno - Na
Olivě /
Opočno pod
Orlickými
horami

Navržená plocha zeleně přírodní je vymezena v rámci LBK procházející
podél vymezených ploch průmyslové zóny

Opočno - u
nádraží /
Opočno pod
Orlickými
horami

Plochy veřejných prostranství - PV

Zp1

PV

Plocha veřejného prostranství navržená pro potřeby sousedních navržených
obytných ploch Zb5 a Zb6;

Opočno - Na
Olivě /
Opočno pod
Orlickými
horami

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS (DS1)

Zd1

DS1

Navržené parkoviště u hřbitova
nutno zohlednit vazbu na zastavitelnou plochu Zb4;
nutno zohlednit ochranné pásmo elektrického vedení a dalších sítí TI;
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Zd2

Zd3

Zd4

DS1

Navržené parkoviště na východním okraji Opočna ve vazbě na rekreační
území
nutno zohlednit částečnou polohu lokality v OP vodního zdroje II. stupně
a v pásmu 50 m od okraje lesa;

Opočno - u
Broumaru /
Opočno pod
Orlickými
horami

DS1

Navržené parkoviště na východním okraji Opočna ve vazbě na rekreační
území
nutno zohlednit částečnou polohu lokality ve stanoveném záplavovém
území a OP silnice III. třídy;

Opočno - u
Broumaru /
Opočno pod
Orlickými
horami

DS1

Navržené parkoviště pro potřeby centra města při ulici Dobrušská
lokalitou bude vedena místní komunikace, která umožní napojení
zastavitelné plochy Zb4 na silnici II. třídy v ulici Dobrušská;

Opočno - při
ul. Dobrušská
/ Opočno pod
Orlickými
horami

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI

Zt1

A.I.2

TI

Navržená plocha ve vazbě na areál ČOV je určena pro realizaci
kompostárny, popř. dalšího provozního zázemí údržby města;

Opočno - u
ČOV /
Opočno pod
Orlickými
horami

Hlavní cíle územně plánovací dokumentace

Hlavním cílem rozvoje území je dosáhnout udržitelného rozvoje s ohledem na vyvážený vztah podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Je potřeba dbát
na vyvážený a udržitelný rozvoj všech základních funkcí sídla, zejména funkci bydlení, rekreace, občanské
vybavenosti, sportu, služeb, výroby a podnikání. Současně je nutné vytvářet předpoklady pro zajištění
ekologické stability území, kvalitního životního prostředí jak uvnitř, tak i mimo zastavěné území. K tomu
vytvořit dostatek veřejných prostranství a systém sídelní zeleně a předpoklady pro zlepšení dopravního a
technického vybavení území.
Základní podmínkou pro všechny komplexnější rozvojové záměry ve městě je trvalejší populační stabilizace
řešeného území. Důležitým předpokladem uchování alespoň vyrovnaného (či mírně přírůstkového)
populačního vývoje je udržení atraktivity obytné funkce ve městě i jeho obou místních částech venkovského
charakteru (podpora vhodné nové výstavby pro bydlení, příp. obnova stávajících objektů k obytným účelům,
využití dílčího potenciálu současných dlouhodobých rekreantů apod.). Je nutno sladit fungování a příp.
rozvoj všech ekonomických aktivit se žádoucím posílením terciérních a kvarterních funkcí. Výraznější úlohu
v podpoře takto směřovaného místního ekonomického rozvoje by mohly sehrát i aktivity zaměřené na rozvoj
turismu a dlouhodobější rekreace.
Hlavní cíle územně plánovací dokumentace jsou definovány následovně:
Základní principy rozvoje města:






formovat předpoklady pro trvale únosný a plnohodnotný rozvoj města, který bude adekvátní k jeho
sociálně-ekonomické základně a hierarchii v systému osídlení (vč. populační stabilizace);
maximálně respektovat historicky založený půdorys města a jeho částí, přirozené funkčně-prostorové
uspořádání a identitu dílčích sídelních lokalit;
nenarušit trvalé a nenahraditelné hodnoty řešeného území návrhem extenzivního rozvoje, který bude mít
jen krátkodobější efekt, nebo bude omezen jen na úzkou skupinu konečných uživatelů, a který by
zároveň ohrozil hlavní historicky a přírodně dané hodnoty území (např. v podobě necitlivého
zahušťování jádra města, velkoplošného rozvoje pobytové rekreace nad rámec současných areálů
apod.);
chránit a rozvíjet stávající urbanistické, kulturně-historické a civilizační hodnoty (kulturní památky,
památky místního významu, stavební dominanty apod.); zajistit urbanistické uplatnění plošně
významných památkově hodnotných areálů (především historického jádra města provázaného s areály
opočenského zámku, bývalého kapucínského kláštera a kostela Panny Marie);
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umožnit kvalitativní zlepšování života ve městě a jeho dílčích částech - vč. vymezení ploch pro rozvoj
obytné zástavby a souvisejících funkcí, pro uchování vhodné posílení ekonomické základny, s ní
spjatých pracovních příležitostí atd.;
primárně v návaznosti na stávající sportovní areál umožnit přiměřený plošný rozvoj sportovní
infrastruktury;
vytvořit územní podmínky pro odklon tranzitní dopravy mimo historické jádro města a souvislou
(převážně obytnou) zástavbu - vymezením koridoru pro silniční obchvat města (přeložku silnic II/298 a
II/304);
odstranit dílčí dopravní závady v ř.ú., zejména zlepšit možnosti parkování v nejexponovanějších
lokalitách s nejvyšším deficitem parkovacích míst (centrum, u Broumaru, u městského hřbitova);
ve vhodných úsecích maximálně eliminovat přímý kontakt automobilové a cyklistické + pěší dopravy
(návrh nových cyklopropojení (Opočno - Semechnice, Opočno - České Meziříčí, Čánka - Opočno, Čánka
- Mokré, Čánka - Přepychy);
umožnit doplnění a kvalitativní rozvoj sítí technické infrastruktury (vč. nového vodojemu), občanské
vybavenosti, veřejných prostranství a ploch zeleně - to vše ve snaze o zlepšování životních podmínek a
kvality životního prostředí ve městě a okolí;
zajistit bezkonfliktní rozvoj funkčních složek zastavěného i nezastavěného území s ohledem na potřeby
obyvatel, v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limitů využití území - tj. např. maximální
možné omezení střetů klidových a potenciálně rušivých funkcí;
vytvářet předpoklady pro nové využití opuštěných či neadekvátně využívaných areálů (objektů),
eliminovat rizika vzniku nových (např. funkční stabilizací ploch výroby a skladování, vhodným
posilováním jejich polyfunkčnosti a přiměřeným návrhem ploch nových - prioritně v návaznosti na
stávající obdobnou funkci);
chránit přírodně cenné složky území (vč. údolí Zlatého potoka a navazujícího komplexu opočenské
obory), zemědělský půdní fond a plochy lesa; vytvářet podmínky pro uchování tradičního krajinného rázu
a celkové zkvalitňování také „extravilánové“ složky území;
posilovat ekostabilizační funkci řešeného území (vč. vymezení ÚSES a interakčních prvků);
v souladu s ochranou příslušných hodnot vhodně usměrnit rekreační využití přírodního zázemí města
(zejména kolem rybníka Broumar) a umožnit rozšíření nabídky turistických cílů v ř.ú.;
eliminovat plošný rozvoj hromadné a individuální rekreace (vč. zahrádkových osad) nad rámec
současného stavu;
zlepšit prostupnost krajiny, umožnit kvalitnější cyklistické a pěší propojení sídel v ř.ú. a okolí;
v zastavěném území, zastavitelných plochách a plochách přestavby vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj
ploch veřejné zeleně a přírodně-rekreačního potenciálu města jako nedílné součásti kvalitního obytného
prostředí;
umožnit dostatečnou protipovodňovou a protierozní ochranu řešeného území ve snaze o soulad
realizovaných opatření (prvků) s krajinným a urbánním rámcem; respektovat omezení vyplývající z
polohy části ř.ú. ve stanoveném záplavovém území Zlatého potoka a jeho aktivní zóně;
koordinovat územní a funkční rozvoj se sousedními obcemi a městy; udržet, příp. vhodně posílit význam
Opočna v rámci regionu;
vytvářet předpoklady pro zvýšení identifikace obyvatel s městem či jeho místní částí a pro upevnění
společenských vazeb v řešeném území.

Komentář zpracovatele:
Výše uvedené principy návrhu územního plánu Opočno jsou v souladu s principy ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví i v souladu se zásadami udržitelného rozvoje území, zejména ve vztahu k prostupnosti
krajiny, dopravnímu napojení a řešení ÚSES.

A.I.3

Vztah k jiným koncepcím

Předmětem této kapitoly je stanovení cílů ochrany životního prostředí definovaných v relevantních
koncepčních dokumentech přijatých na vnitrostátní úrovni, které se vztahují k zájmovému území a způsobu
zapracování daných cílů ochrany životního prostředí v rámci řešené ÚPD.
Účelem této kapitoly je zejména identifikace relevantních strategických dokumentů významných z hlediska
životního prostředí majících vazbu k hodnocenému území.
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Vybrané dokumenty lze rozlišit dle rozsahu jejich územního působení na dokumenty na úrovni národních a
regionálních koncepcí a plánů a dokumenty na úrovni lokálních koncepcí vztahující se přímo k řešenému
území.
Níže uvedené koncepční dokumenty, které jsou ve vztahu k řešené ÚPD klíčové, byly zpracovatelem SEA
využity pro stanovení hodnotícího rámce, tj. pro výběr sady referenčních cílů životního prostředí. Podrobná
charakteristika vybraných, z hlediska SEA nejdůležitějších koncepcí, je uvedena v následující podkapitole
A.II.1.
Vztah předkládané ÚPD vůči jiným koncepcím přijatým na vnitrostátní úrovni, které se vztahují k zájmovému
území, a způsobu zapracování daných cílů ochrany životního prostředí v rámci návrhu ÚP Opočno je možné
hodnotit dle následující stupnice:
3

Velmi silný (přímý) vztah

2

Silný (přímý) vztah

1

Slabý nebo nepřímý
vztah

0

Bez vztahu

Strategický dokument obsahuje podněty, požadavky nebo záměry s
konkrétně definovaným nárokem na změnu využití území, které se
přímo promítají do posuzovaného územního plánu nebo jeho změny.
Zahrnutí do platné ÚPD je nezbytnou podmínkou vyplývající
z přijatého strategického dokumentu.
Strategický dokument bez konkrétně definovaných nároků na změnu
využití území. Do řešené ÚPD se promítají ve formě priorit,
požadavků nebo podmínek (verbální výroky). Realizace územního
plánu není přímo závislá na přijatém strategickém dokumentu.
Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry
s přímou vazbou na „návrhovou“ ÚPD, je však podkladem pro
odůvodnění konkrétních návrhů.
Strategický dokument neobsahuje podněty, požadavky nebo záměry,
které vyžadují řešení v rámci řešené ÚPD.

Vztah přijatých strategických dokumentů na vnitrostátní úrovni vůči návrhu ÚP Opočno je možné
charakterizovat následovně:

►
►
►

Politika územního rozvoje ČR
Strategie udržitelného rozvoje - Česká republika 2030
Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014 – 2020

Vyjádření vztahu
vůči hodnocené
ÚPD
2
2
2

►

Zásady urbánní politiky ČR na období 2007 – 2013

2

►

Dopravní politika České republiky pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050

2

►

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020

1

►

Státní politika životního prostředí ČR

►

Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 a pro navazující období 2014 – 2020

2
1

►

Program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020

1

►

Akční plán ČR pro zdraví a životní prostředí – NEHAP

►

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR (2015)

1
1

►

Politika ochrany klimatu

1

►

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020

1

►
►

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Národní program snižování emisí České republiky, 2015

0

►

Plán odpadového hospodářství České republiky, 2014

►

1

►
►

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství České republiky pro
období od vstupu do Evropské unie
Národní plán povodí Labe
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny

►

Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti, 2005 (připravována nová strategie)

1

Strategický dokument

1
1

1
1

Regionální a místní úroveň:
►
►

Strategie rozvoje kraje 2014-2020
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2016
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►

1

►

Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší
Královéhradeckého kraje, aktualizace 2010
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020

►
►

Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje, 2010
Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 2004

2
1

►
►
►

Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje 2004
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje 2010
Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje 2004

1
1
1

►

Plán vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, 2004

1

►

Plán odpadového hospodářství 2016-2025

1

►

1

►

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Královéhradeckém kraji,
2016
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 2011

►

ÚAP ORP Dobrušku, aktualizace 2016

3

►

Plány péče o zvláště chráněná území

1

►
►

Nadregionální strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklo, in-line a bike produktů, 2016

1
1

►
►
►
►

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a
inovací, 2013
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015
Dopravní studie projektu "Brána k sousedům
Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje, 2009
Strategický plán rozvoje města Opočno 2016-2025

1

3

1
1
2
3

Nelze vyloučit ani přítomnost dalších koncepcí resp. programů různých subjektů. Vlivy realizace všech
koncepcí budou vzájemně interferovat, při vhodném návrhu aktivit odpovídajícím posouzení vlivů na životní
prostředí a realizaci odpovídajících opatření nelze očekávat významné riziko kumulace negativních vlivů. V
řadě případů lze očekávat, že koncepce se budou překrývat, resp. budou využívat společné finanční zdroje.
Koncepční dokumenty zaměřené na ochranu životního prostředí s identifikovaným velmi silným (3) nebo
silným (2) vztahem vůči hodnocené koncepci jsou podkladem pro hodnocení vztahu PÚR a ÚPD k cílům
ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní, resp. vnitrostátní úrovni (kap. A.II.1.).
V rámci vyhodnocení návrhu ÚP Opočno na životní prostředí byly vzaty v úvahu relevantní cíle v oblasti
ochrany životního prostředí výše uvedených koncepcí a na jejich základě a na základě analýzy životního
prostředí, jeho vývojových trendů a problémů v řešeném území byla sestavena sada referenčních cílů
ochrany životního prostředí reprezentující jednotlivé složky životního prostředí (viz podkapitola A.II.2), které
tvoří základní referenční rámec pro hodnocení. V následující kapitole uvádíme charakteristiku jednotlivých
relevantních strategických dokumentů a jejich vybraných cílů v oblasti ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, které byly vzaty jako rámec pro stanovení referenčních cílů ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví, a stručné komentáře charakterizující vztah návrhu územního plánu k těmto cílům.
Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo vnitrostátní
úrovni do územně plánovací dokumentace je uveden v kapitole A.IX.

A.II

Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům
ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.

Smyslem této kapitoly je identifikovat ty cíle ochrany životního prostředí, jejichž splnění lze dosáhnout nebo
k jejich dosažení lze přispět nástroji územního plánování použitými v rámci návrhu předkládané ÚPD.
Jedná se o cíle přijaté na vnitrostátní úrovni definované především v celostátních nebo krajských
dokumentech uvedených v předchozí kapitole (A.I.3.) s tématem ochrany složek životního prostředí, příp. v
dalších koncepcích s významnou vazbou na problematiku životního prostředí.
V této souvislosti byly z koncepčních dokumentů specifikovaných v kap. A.I.3. vybrány cíle a priority s
jednoznačnou vazbou na problematiku ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva, které jsou
relevantní vůči předkládané územně plánovací dokumentaci. Tyto cíle jsou uvedeny níže. Cíle, které byly
vyhodnoceny z hlediska jejich zapracování do předkládané územně plánovací dokumentace, jsou označeny
modrou odrážkou.
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Následně byl vyhodnocen vztah těchto cílů vůči předkládané ÚPD pomocí jednoduché symboliky, která
v tomto případě vyjadřuje, do jaké míry může ÚPD (v rámci svých kompetencí definovaných stavebním
zákonem) přispět k jejich dosažení či nikoli viz kapitola A.IX.
+

Řešení předkládané ÚPD má pozitivní vazbu na dosažení cíle

0

Řešení předkládané ÚPD nemá na dosažení cíle žádný vliv (cíl není z hlediska řešené ÚPD
relevantní)

-

Řešení předkládané ÚPD má negativní vazbu na dosažení cíle

Politika územního rozvoje (PÚR) - 1.aktualizace
Základním strategickým dokumentem v oblasti územního plánování na celostátní úrovni je Politika územního
rozvoje (dále jen PÚR) (1. aktualizace PÚR byla schválena Vládou ČR usnesením č. 276 ze dne 15. 4.
2015).
Řešené území není nadřazenou ÚPD - ZÚR - zahrnuto do žádné rozvojové oblasti či rozvojové osy
regionálního významu, rovněž nespadá do oblastí a os vymezených Politikou územního rozvoje ČR.
Dle PÚR je řešeným územím veden koridor technické infrastruktury - plynárenství - Koridor P5 pro
propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z okolí obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČRPolsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji. Důvodem vymezení
je zabezpečení potřebné plochy pro podzemní zásobníky plynu, což přispěje ke zvětšení uskladňovací
kapacity pro zásobování severomoravského a jihomoravského regionu v zimním období a dojde tak k
zajištění plynulosti a rovnoměrnosti přepravy zemního plynu s příznivým efektem na posílení bezpečnosti
zásobování domácího a evropského trhu. Územním plánem je nutno vymezit koridor VVTL plynovodu dle
ZÚR (viz dále).
Orlické hory (resp. části území ORP Dobruška a Rychnov nad Kněžnou) jsou v kapitole 7 „Další úkoly pro
územní plánování“ zařazeny pod bodem 174 jako „území vykazující relativně vyšší míru problémů, zejména
z hlediska udržitelného rozvoje území“. Úkolem pro územní plánování je zde „vymezit upřesněná území jako
nadmístní specifické oblasti“, což by mělo být řešeno v nadřazené územně-plánovací dokumentaci ZÚR (viz
dále).
PÚR byly stanoveny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Ve
vztahu k rozvoji území stanovují rámce k vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro udržitelný rozvoj území. Územním plánem budou zohledněny
jednotlivé požadavky v souladu s pozicí Opočna ve struktuře osídlení, charakterem krajiny a rozvojovými
možnostmi a prioritami města. Bude nutno hledat optimální řešení zejména v případech, kdy se rozvojové
záměry dostávají do vzájemného střetu či střetu s limity nebo hodnotami řešeného území.
V oblasti ochrany životního prostředí jako jednoho z pilířů udržitelného rozvoje stanovuje PÚR následující
relevantní priority (upraveno pro účely posouzení):
2

(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…
(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
(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.
(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).

2

Pro snadnější orientaci odpovídá v závorce uváděné číslování odstavcům originálního znění Politiky územního rozvoje
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(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované
výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných
škod. 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.
(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
Komentář:
Předkládaný návrh územního plánu je navržen v souladu se základními principy územního plánování tak, jak
je navrhuje PÚR, i s těmi principy, které reprezentují ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Hlavním
pozitivem návrhu ÚP Opočno je hospodárné využití zastavěného území prostřednictvím vhodného
uspořádání ploch v území a ucelování existující zástavby v návaznosti na veřejnou dopravní infrastrukturu
tak, aby byly minimalizovány vlivy na obyvatelstvo. Návrh ÚP Opočno tak v zásadě rozvíjí priority územního
plánování, stanovené Politikou územního rozvoje.
Zásady urbánní politiky ČR na období 2007-2013
Zásady urbánní politiky pro období 2007-2013 jsou základním rámcovým dokumentem, který vyjadřuje názor
státu a orgánů státní správy na postavení a význam měst pro hospodářský i regionální rozvoj České
republiky a vymezuje přístup státních orgánů k programové podpoře hospodářského a sociálního rozvoje
měst v plánovacím období 2007-2013. Byly vydány Ministerstvem pro místní rozvoj v září 2007.
Zásadami urbánní politiky jsou:
►

regionální charakter urbánní politiky: podpora měst a regionů,

►

polycentrický rozvoj sídelní soustavy: principy polycentrického rozvoje, územně plánovací dokumentace,
rozvojové zóny, veřejná správa a trvale udržitelná sídla,

►

strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst: strategické řízení, integrace a koncentrace nástrojů,
partnerství,

►

podpora rozvoje měst jako pólů růstu: atraktivita měst, stimulace hospodářského rozvoje, věda, výzkum,
inovace, investice do lidských zdrojů, sociální soudržnost,

►

péče o městské životní prostředí.

Komentář:
Předkládaný návrh územního plánu je navržen v souladu s cíli stanovenými v Zásadách urbánní politiky ČR,
shodnou prioritou je především péče o městské životní prostředí ve smyslu snižování zdravotních rizik
spojených s vysokými dopravními zátěžemi v hustě obydlených územích, k dílčím rozporům potom dochází
v důsledku záboru dosavadních ploch městské zeleně avšak bez rekreační funkce, tento rozpor je třeba řešit
na úrovni konkrétní projektové přípravy záměru. Nebyly identifikovány žádné zásadní střety mezi návrhem
ÚP Opočno a Zásadami urbánní politiky ČR. Návrh ÚP Opočno nemá k této koncepci významně negativní
přímý vztah.
Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020
Státní politika životního prostředí ČR (SPŽP ČR) je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové
i regionální politiky z hlediska životního prostředí. Byla přijata vládou České republiky v roce 2012. Státní
politika životního prostředí České republiky vymezuje plán na realizaci efektivní ochrany životního prostředí v
České republice do roku 2020.
Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní životní prostředí pro občany žijící v České republice, výrazně
přispět k efektivnímu využívání veškerých zdrojů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na životní
prostředí, včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispět tak k zlepšování kvality života v Evropě i
celosvětově.

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

www.amecfw.cz

30 / 133

SPŽP je zaměřena zejména na tyto tematické oblasti:
►

►

►
►

Ochranu a udržitelné využívání zdrojů včetně ochrany přírodních zdrojů, zajištění ochrany vod
a zlepšování jejich stavu, předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití
a omezování jejich negativního vlivu na životní prostředí, ochranu a udržitelné využívání půdního
a horninového prostředí;
Ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší s cílem snižování emisí skleníkových plynů a omezování
negativních dopadů změny klimatu na území ČR, snížení úrovně znečištění ovzduší a podpory
efektivního a vůči přírodě šetrného využívání obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor;
Ochranu přírody a krajiny spočívající především v ochraně a posílení ekologických funkcí krajiny,
zachování přírodních a krajinných hodnot a zlepšení kvality prostředí ve městech;
Bezpečné prostředí zahrnující jak předcházení následkům přírodních nebezpečí (povodně, sucha,
svahové nestability, eroze, apod.), tak i předcházení vzniku antropogenních rizik.

V rámci Státní politiky životního prostředí byly přijaty následující prioritní cíle, relevantní vůči předkládané
ÚPD:
►

Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu,

►

Snížení úrovně znečištění ovzduší,

►

Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny,

►

Zachování přírodních a krajinných hodnot,

►

Zlepšení kvality prostředí v sídlech,

►

Předcházení rizik,

►

Ochrana prostředí před
nebo přírodními hrozbami.

negativními

dopady

krizových

situací

způsobenými

antropogenními

Komentář:
Zaměření územního plánu Opočno není v zásadním rozporu s cíli SPŽP ČR. Návrhem předkládaného
územního plánu nedojde, za předpokladu uplatnění podmínek využití území navržených v rámci SEA,
k žádným zásahům do podmínek využití území v řešeném území, které by predikovaly významné vlivy na
životní prostředí, resp. byly v rámci tohoto vyhodnocení navrženy taková opatření, aby k významným
negativním vlivům realizace návrhu nedošlo, viz kapitola A.VIII a A.XI. Shodným sledovaným cílem je
především zlepšení kvality prostředí v sídlech. Dílčím rozporem je potom zábor ZPF, kterému se však
v případě jakéhokoliv územního rozvoje lze pouze těžko vyhnout. Koncepce nového územního plánu sleduje
a dále rozvíjí dosavadní koncepci rozvoje území města Opočna danou ÚPSÚ, a to včetně rozsahu
návrhových ploch.
Aktualizace státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, Strategie biologické rozmanitosti ČR
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky vznikla po vstupu České republiky do Evropské
unie. Jedná se o první dokument, který nastiňuje možnosti dalšího postupu v ochraně biodiverzity. Strategie
byla schválená vládou ČR 25. května 2005 s platností do roku 2015. Vychází z Úmluvy o biologické
rozmanitosti (dále jen „Úmluva“, „CBD“), která byla podepsána na konferenci OSN o životním prostředí a
rozvoji (UNCED, „Summit o Zemi“) v Rio de Janeiro v červnu 1992. Pro ČR vstoupila v platnost 3. března
1994. Úmluva je celosvětově hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti na všech
třech úrovních (genová, druhová a ekosystémová).
Vláda ČR přijala usnesením č. 415/1998 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen Státní
program) a uložila v něm příslušným ministrům plnit úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny. Aktualizace
Státního programu rozpracovává jednotlivé cíle Strategie biologické rozmanitosti, schválené usnesením
vlády č. 620/2005, jako základního meziresortního a mezioborového dokumentu, kterým se v ČR naplňuje
Úmluva o biologické rozmanitosti. Dokument odráží i požadavky Evropské úmluvy o krajině na ochranu, péči
a plánování krajiny. Kapitola týkající se vodních a mokřadních ekosystémů tvoří rámec pro ochranu, obnovu
a udržitelné využívání vodních a mokřadních ekosystémů v ČR a pro péči o ně a současně se jedná o
strategický dokument (National Wetland Policy), který je ČR povinna připravit a naplňovat jako smluvní
strana Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
(Ramsarská úmluva). Dalším z východisek pro aktualizaci Státního programu se stala analýza Příroda a
krajina České republiky – zpráva o vývoji a stavu 2009.
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Aktualizovaný program stručně analyzuje stav přírodního a krajinného prostředí, formuluje dlouhodobé cíle a
opatření, nezbytná k jejich dosažení. Předložený Státní program se zabývá problematikou ochrany krajiny
obecně a dále, podrobněji, podle jednotlivých typů krajinných ekosystémů, chráněnými územími a druhovou
ochranou. Předkladatel si je vědom, že moderní ochrana přírody je uskutečnitelná pouze promyšlenou
kombinací legislativních, ekonomických, odborně-výzkumných a osvětových nástrojů.
Vzhledem k zaměření ÚP Opočno, který se zabývá rozvojem urbánního prostředí města a jeho systémů je
relevantní především priorita 3.2.6. Urbánní ekosystémy s těmito relevantními cíli a opatřeními:
Cíl: 1. Zajištění vyšší kvality života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do struktury
sídel.
Opatření:
►

V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky.

►

Vymezit v rámci územního plánování dostatečné plochy pro zachování a zakládání přírodních a přírodě
blízkých prvků v sídlech, jejich propojování a návaznost na příměstskou krajinu, včetně jejich využití pro
pěší a cyklisty.

Komentář:
Zaměření územního plánu Opočno není v zásadním rozporu s principy ochrany biologické rozmanitosti,
ačkoliv jeho řešením dojde k zástavbě volné krajiny, jsou nově navrhované zastavitelné plochy vymezeny
tak, aby byly minimalizovány vlivy na přírodu a krajinu. Návrhem ÚP Opočno nedojde, za předpokladu
uplatnění podmínek využití území navržených v rámci SEA, k žádným významným negativním zásahům do
podmínek využití území v řešeném území, které by predikovaly významné vlivy na biologickou rozmanitost a
chráněná území, resp. byly v rámci tohoto vyhodnocení navrženy taková opatření, aby k významným
negativním vlivům realizací územního plánu nedošlo, viz kapitola A.VIII a A.XI.
Strategie udržitelného rozvoje – Česká republika 2030
Nová Strategie udržitelného rozvoje – tzv. Česká republika 2030 byla schválena 19.4.2017. Strategie 2030
stanovuje šest principů udržitelného rozvoje a naznačuje možné praktické způsoby jejich naplňování
v konkrétních politikách. Klíčové oblasti udržitelného rozvoje dle rozpracované Strategie 2030 jsou:
1. Lidé a společnost – soudržná společností vzdělaných, odpovědných a aktivních obyvatel
2. Hospodářský model – inovativní a zdrojově šetrná tržní ekonomika, založená na
3. Odolné ekosystémy – hospodářství zajišťuje kvalitní produkci s ohledem na přírodní limity a klima
4. Obce a regiony – odpovědné využívání území a harmonický rozvoj obcí a regionů, územní soudržnost
5. Globální rozvoj – Česká republika přispívá k prosazování principů udržitelného rozvoje v EU a ve světě
6. Dobré vládnutí – participativní veřejné politiky podporují kvalitu života obyvatel a udržitelný rozvoj
V souvislosti se SEA ÚP Opočno jsou klíčové především strategické cíle navrhované v rámci oblasti 4: 4.
Obce a regiony – odpovědné využívání území a harmonický rozvoj obcí a regionů, územní soudržnost
Do roku 2030 bude potřeba podporovat plánování na úrovni funkčního urbanizovaného území, rozvoj
veřejných služeb, bezemisní dopravu, využívání brownfieldů a reurbanizaci městských center, omezování
emisí a další adaptační opatření jako lepší péči o zeleň ve městech či pasivně energetické stavebnictví.
Cíle jsou stanoveny pro oblasti: Urbanizace a mobilita, Regionální nerovnosti, Nestátní aktéři a rozvoj
komunit, Kompetence veřejné správy pro udržitelný rozvoj sídel, Adaptace na změnu klimatu. Jedná se
především o následující navrhované strategické cíle:
► 16.3 Předpoklady pro dostupnost základních veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi územního a

strategického plánování.
► 16.4 Postupy strategického a územního plánování jsou koordinovány na úrovni přesahující úroveň

jednotlivých obcí.
► 18.1 Snižuje se zábor půdy ve městech a jejich zázemí. Brownfieldy jsou recyklovány a revitalizovány.
► 19.1 Obce III. stupně předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim přizpůsobit.
► 19.2 Snižuje se počet a velikost městských tepelných ostrovů.
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► 19.3 Nejsou překračovány imisní limity nejvýznamnějších látek škodlivých pro lidské zdraví ani

hlukové limity.
► 19.5 Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských aglomeracích.
► 19.6 Významně roste délka cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty.

Komentář:
ÚP Opočno je v zásadě v souladu s cíli této strategie zejména se zaměřením na udržitelnost využívání
území a minimalizací střetů mezi územním rozvojem a ochranou životního prostředí a veřejného zdraví či
efektivního využívání neobnovitelných přírodních zdrojů (zde však dochází i k rozporům v oblasti ochrany
ZPF a snižování retenční schopnosti krajiny). Vztah ČR 2030 a předkládané ÚPD platí je tedy přímo
pozitivní.
ÚAP Dobruška (aktualizace 2016)
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Dobruška jsou zpracovány na základě zjištěných
informací o území. Aktualizaci 2016 zpracoval kolektiv pracovníků Městského úřadu Dobruška, odboru
rozvoje města, který je pověřen výkonem činností úřadu územního plánování s využitím prvního
zpracováním ÚAP, které vytvořila firma ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, Brno v roce 2008, 1. aktualizace
ÚAP z roku 2010, 2. aktualizace z roku 2012 a 3. aktualizace z roku 2014.
V ÚAP je definován výchozí stav, vývoj a limity území ÚP Opočno, jedná se o limity a hodnoty území, které
jsou většinou chráněny na základě legislativních pravidel a musejí být při umisťování staveb do území
respektovány. Nejedná se o cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Vyhodnocení vlivů územně
plánovací dokumentace vůči zjištěním ÚAP je uvedeno zvlášť v části C. tohoto dokumentu.
ÚAP Dobruška uvádí tyto záměry pro řešení v ÚPD Opočno:
► ÚP VÚC – obchvat města D_8, přeložka silnice II/298, přeložka silnice II/304 Opočno, přeložka silnice

II/304 Čánka – v návrhu ÚP řešeno
► návrh cyklostezky - v návrhu ÚP řešeno
► propojovací plynovod VVTL DN 500 – v návrhu ÚP řešeno
► propojení kanalizace Opočno – Semechnice – ÚP neřeší
► individuální bytová výstavba v lokalitě „Ořechová II“ - v návrhu ÚP řešeno
► rekonstrukce budovy čp. 2 na Trčkově náměstí (I. a II. etapa) – ÚP neřeší
► rozšíření sportoviště u zimního stadionu – v návrhu ÚP řešeno
► dostavba zimního stadionu – ÚP neřeší
► revitalizace areálu bývalé nemocnice – ÚP neřeší
► II/298 Opočno, Obchvat – I. etapa (mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno – Dobruška s

přeložkou komunikace II/298) – v návrhu ÚP řešeno
Komentář:
Návrh ÚP Opočno neznamená závažné střety s limity využití území s výjimkou relativně významných záborů
ZPF. V této souvislosti byly v rámci SEA navrženy podmínky akceptace jednotlivých ploch viz kap. A.VII.
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
dne 8. září 2011 a nabyly účinnost dne 16. listopadu 2011. V současnosti jsou zpracovávány 1. a 2.
aktualizace ZÚR. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanoví zejména základní požadavky
na účelné a hospodárné uspořádání území Královéhradeckého kraje, vymezují plochy a koridory
nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití a vymezují plochy a koridory pro veřejně
prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a plochy a koridory územních rezerv.
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje v nadmístních souvislostech území Královéhradeckého
kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s politikou územního rozvoje, určují
strategii pro jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnost obcí Královéhradeckého kraje.
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Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních
plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
Dle nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR) nespadá řešené území do žádné rozvojové osy či
oblasti, ani do specifické oblasti krajského významu, je hodnoceno jako území s vyrovnaným rozvojovým
potenciálem.
ZÚR jsou však stanoveny požadavky na vymezení následujících ploch a koridorů (řešeno v kap. d) plošné a
prostorové uspořádání):
-

prvky systému ekologické stability (RBC 519 Broumar, RK784, RK 791, RK 792);
úprava silniční sítě, silniční obchvat Opočna (DS10p, DS25, DS26);
koridor územní rezervy pro záměr mezinárodního významu - propojovací plynovod VVTL DN 500
PN63 z Olešné v Kraji Vysočina na hranici ČR - Polsko (Náchod/Kudowa Zdrój);
dle ZÚR je řešené území zařazeno do Oblasti krajinného rázu 9 - Opočensko a dle cílových
charakteristik oblastí se shodným krajinným typem patří ř.ú. mezi krajiny lesozemědělské a krajiny
zemědělské;

Úkolem pro Územní plán Opočno je vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a
podporu rozvoje lidských zdrojů, především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely přednostně
nově využívat území ploch přestavby.
Zásadami územního rozvoje byl vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES). Pro Územní plán
Opočno vyplývá úkol stabilizovat, zpřesňovat a územně koordinovat vymezený systém ÚSES.
Obecné zásady jsou založeny na předpokládaném demografickém vývoji, potvrzují historické, kulturní,
přírodní a civilizační hodnoty města. Definují základní zásady urbanistické koncepce, včetně koncepce
dopravy, technické infrastruktury a tvorby a ochrany životního prostředí.
Komentář:
Zásady a priority územního plánování stanovené v ZÚR Královéhradeckého kraje jsou v návrhu územního
plánu Opočno nadále rozvíjeny. Vztah předkládaného návrhu územního plánu vůči této koncepci je tedy
přímý.
Strategický plán rozvoje města Opočno 2016-2025
Strategický plán rozvoje města Opočna je dlouhodobý koncepční dokument, který stanovuje cíle, priority a
cesty k řešení klíčových otázek rozvoje města na období 10 let. Strategie je zaměřena na stimulaci vnitřního
potenciálu města. Usiluje o zvyšování konkurenceschopnosti města a kvality života pro obyvatele,
podnikatele, ale i potencionální investory a návštěvníky, kteří mohou poskytnout dodatečné rozvojové
impulzy. Strategický plán rozvoje města Opočna je realizován prostřednictvím 3 prioritních oblastí, které jsou
dále členěny do několika opatření. Realizace projektových záměrů pod jednotlivými opatřeními
přispěje k řešení konkrétních problémů či využije možných příležitostí k rozvoji území a zajistí synergii
dopadů.
Strategický plán města Opočna se snaží naplnit vizi Opočna, jako prosperujícího, atraktivního a kulturního
města, poskytujícího svým obyvatelům vše, co potřebují ke spokojenému životu Globálním cílem je
racionální a efektivní využití přírodního, kulturního a ekonomického potenciálu Opočna k zajištění kvalitního
života obyvatel, všestranného rozvoje, stability a dobré pověsti města, a mimo jiné obsahuje řadu
strategických cílů pro kvalitní životní prostředí jako např.:
►

Prioritní oblast 2: Kvalita života a bydlení

Prioritní cíl 2: Bezpečné město zajišťující dobrou adresu pro bydlení, veškerou potřebnou škálu veřejných
služeb a bohaté možnosti volnočasového vyžití


Opatření 2.1: Zlepšení civilní bezpečnosti



Opatření 2.2: Zajištění dostatku kvalitního bydlení pro všechny a důstojného života seniorů



Opatření 2.3: Zajištění občanské vybavenosti a optimalizace veřejných služeb



Opatření 2.4: Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit

►

Prioritní oblast 3: Infrastruktura a životní prostředí

Prioritní cíl 3: Město s dobrým dopravním řešením, kvalitním životním prostředím a rozvinutou technickou
infastrukturou
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Opatření 3.1: Modernizace dopravní infrastruktury města



Opatření 3.2: Efektivní ochrana životního prostředí



Opatření: 3.3: Zlepšení technické infrastruktury

Komentář:
Návrh územního plánu Opočno je v souladu s touto koncepcí nepřímo pozitivní vazbou v otázce zlepšení
kvality bydlení, technické a dopravní infrastruktury a bezpečnosti obyvatel města.

A.II.1

Referenční cíle ochrany ŽP a veřejného zdraví

Na základě relevantních cílů národních strategických dokumentů (zejména Strategie udržitelného rozvoje
ČR 2030, Politika územního rozvoje ČR, Politika ochrany životního prostředí, Akční plán zdraví a životního
prostředí a strategických dokumentů na místní úrovni) spolu s analýzou stavu a hlavních problémů životního
prostředí a veřejného zdraví v řešeném území a se zahrnutím determinant veřejného zdraví byl stanoven
referenční rámec pro hodnocení vlivů pořizované návrhu územního plánu na životní prostředí v podobě sady
referenčních cílů ochrany ŽP a veřejného zdraví. Tyto cíle reprezentují pozitivní trendy v ochraně životního
prostředí a veřejného zdraví dle jeho jednotlivých složek resp. determinant veřejného zdraví. Návrh
územního plánu Opočno by měl v optimálním případě přispět k plnění těchto trendů a z tohoto hlediska je
v rámci posouzení vlivů na životní prostředí hodnocen.
Níže uvádíme vybrané cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví relevantní vzhledem
k posuzovanému dokumentu, členěné dle jednotlivých složek životního prostředí:
Tab. 5

Sada referenčních cílů ochrany ŽP

Složka ŽP

1. obyvatelstvo, veřejné zdraví
2. flóra, fauna, biodiverzita, ÚSES
3. půda a horninové prostředí
4. voda
5. ovzduší, klima
6. hluk

7. sídla, urbanizace
8. hmotné statky a kulturní dědictví
včetně architektonického a
archeologického dědictví
9. krajina, krajinný ráz

A.III

Referenční cíl ochrany ŽP a veřejného zdraví
1.1 zlepšit kvalitu života obyvatel sídel a sociální determinanty lidského
zdraví
1.2 podporovat environmentálně šetrné formy rekreace a zdravý životní styl
1.3 pomocí prevence chránit životní prostředí a obyvatelstvo před důsledky
přírodních a antropogenních krizových situací
2.1 chránit ohniska biodiverzity a omezovat fragmentaci krajiny
3.1 omezovat nové trvalé zábory ZPF a PUPFL a chránit půdu jako základní
složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí
4.1 posilovat retenční funkci krajiny a zlepšovat ekol. funkce vodních útvarů
5.1 snižovat znečištění ovzduší s důrazem na NOx a PM10
6.1 snižovat expozici hluku prostředky územního plánování
7.1 efektivním územním plánováním přispět k optimalizaci územního rozvoje
sídel a ochraně přírody a krajiny
7.2 snižovat zatížení dopravní sítě v sídlech zejména tranzitní a nákladní
silniční dopravou
8.1 chránit kulturní a architektonické dědictví
9.1 chránit krajinný ráz

Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a
jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně
plánovací dokumentace.

Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dle údajů ČSÚ žilo v Opočně k 1. 1. 2016 celkem 3118 osob s trvalým či dlouhodobým pobytem. V evidenci
MěÚ bylo ke stejnému datu (1. 1. 2016) ve městě vedeno 3108 osob s platným trvalým pobytem, nejaktuálnější
stejný údaj k 1. 1. 2017 pak dle evidence MěÚ činí 3121 osob (z toho 1601 žen). Posledním SLDB 2011 zde
bylo podchyceno 3070 obyvatel s místem „obvyklého pobytu“ v ř.ú.
Za posledních 17 let (2001-2017) došlo k mírnému populačnímu úbytku o 17 obyvatel, tj. -0,5 % výchozího
stavu z r. 2001 (s indexem 2017/2001 o hodnotě 0,99). Populační trend je přitom v posledních letech
ovlivňován zhruba stejně přirozenou měnou obyvatel i migrací. Saldo narození/zemřelí v letech 2011-2015 je
záporné (-12 obyvatel), zatímco migrační složka pohybu obyvatel byla ve stejném období kladná (saldo
přistěhovalí/vystěhovalí celkem +13 obyvatel).
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Tab. 6
Rok

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Opočno a jeho dílčích částech (1869-2017)
1869

1880

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

2016* 2017*

Opočno

2355

2658

2799

2869

2874

3003

3183

3403

3309

3138

3070

3108

3121

Opočno

1939

2202

2346

2380

2505

2648

2858

3096

3044

2836

2795

2819

2833

Čánka

325

347

352

370

239

284

265

261

228

251

227

234

234

Dobříkovec

91

109

101

119

130

71

60

46

37

51

48

55

54

Pozn.: Údaje za roky 1869-2011 jsou vztaženy k datu příslušného sčítání (SLDB), * za roky 2016 a 2017 byly použity
údaje o počtu osob s platným trvalým pobytem za ř.ú. jako celek i za dílčí části obce k 1. 1 dle evidence obyvatel
MěÚ Opočno. Součet dílčích populačních údajů k 1. 1. 2016 za části obce dle MěÚ (3108 obyvatel) a celkový počet
dle ČSÚ (3118 obyvatel) se liší kvůli rozdílným metodikám ČSÚ a evidence obyvatel;
Tab. 7

Aktuální vývoj počtu obyvatel v Opočně za období 2001 - 2017

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

3169

3152

3152

3177

3171

3158

3144

3107

3152

3128

3117

3123

3137

3128

3139

3118

3121

Pozn.: Údaje dle ČSÚ jsou jednotně vztaženy k 1. 1. daného roku (primární data ČSÚ byla do r. 2009 k dispozici k 31.
12. předešlého roku); údaje za roky 2001 a 2011 se proto mírně liší od údajů ze SLDB v předchozí tabulce;
* za rok 2017 použity údaje dle evidence obyvatel MÚ Opočno k 1. 1. 2017; Pro zachování metodicky maximálně
jednotné časové řady byl u celkového počtu obyvatel za rok 2016 použit údaj ČSÚ, přestože se mírně liší, resp. je o 10
osob vyšší než celkový počet obyvatel evidovaný ke stejnému datu na MěÚ Opočno - viz horní tabulka;

Přesný počet potenciálně přímo dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, řádově se jedná
o desítky až jednotky stovek osob. Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování
vyhodnocení zjišťovány.
Podstatné negativní ovlivnění obyvatel bezprostředního okolí řešených ploch se vzhledem k dopravnímu
napojení území a navrhovaným podmínkám využití jednotlivých funkčních ploch nepředpokládá.
Geologické a geomorfologické poměry
Území tvoří sedimenty podorlické křídy, která je východním okrajem české křídové pánve. Podloží křídových
sedimentů tvoří pravděpodobně fylity novoměstské skupiny. Usazeniny křídy jsou reprezentovány v
zájmovém území v oblasti souvislého vývoje bělohorským souvrstvím (spodní turon) a jizerským souvrstvím
(střední až svrchní turon).
Geomorfologicky náleží zájmové území do systému Hercynského, provincie Česká vysočina, subprovincie
Česká tabule, oblast Východočeská tabule, celek Orlická tabule a podcelek Třebechovická tabule. Území
patří do oblasti Východočeské tabule, která leží ve východní části České Tabule. Tabule je vyplněna
především druhohorními sedimenty, kdy jsem zasahovalo mělké moře ze severu. Nacházející se zde
především slínovce, jílovce a spongility.
Z regionálního hlediska se zájmové území nachází v Orlické tabuli, která je dílčí částí východočeské tabule.
Tato část tabule je charakteristická výskytem terasových akumulací. V reliéfu se uplatňují četné elevace,
hřbety a strukturní plošiny budované slínovci, často se soliflukčními zbytky, ojediněle náplavy terasových
štěrků. Tyto elevace přesahují zřídka mírně 300 m a dávají terénu ráz mírně zvlněné pahorkatiny. V oblasti
jaroměřské synklinály vznikla českomeziříčská kotlina uzavřená Libřickou a Opočenskou antiklinálou.
Opočenská antiklinála je vyznačena hřbety u Rohenic a je přeťata tokem Zlatého potoka. Slínové hřbety na
levé straně Labe u Skalice oddělují opuštěné koryto Metuje od labského toku z doby akumulace VI. terasy.
Sprašové závěje a pokryvy a akumulace vátých písků v této oblasti se vyskytují poměrně málo (severně od
Třebechovic p. Orebem).
Z geologických limitů a rizik se v řešeném území nenachází žádná výhradní plocha ložiska nerostných
surovin, žádné chráněné ložiskové území ani hlavní důlní dílo, dobývací prostor, poddolované území nebo
sesuvné území (tj. plochy sesuvů ani bodové sesuvy).
Staré ekologické zátěže
Území města Opočno ani jeho bezprostřední okolí není výrazně negativně zatíženo starými ekologickými
zátěžemi. Dle Doplňujících průzkumů a rozborů pro Územní plán Opočno se zde vyskytují tři lokality starých
zátěží v území:
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1. „DUO CZ, spol. s r.o. Opočno“ (č. 11195002) - zátěž průmyslová/obchodní, v areálu elektrotechnické (a
dříve strojírenské) výroby na SZ okraji města mezi silnicí do Českého Meziříčí a Zlatým potokem; celkové
riziko 3-střední/3-lokální; evidováno 06/2007;
2. „V Třešinkách-MěÚ Opočno“ (č. 11195001) - komunální skládka Opočno (západně od města směrem k
Čánce), celkové riziko 3-střední/3-lokální; evidováno 11/1999;
3. patrně bývalá skládka v lokalitě „Pod kruhovkou“ při severním okraji zástavby města (S od Severní ulice);
V území se dále nachází areál bývalé Tesly při silnici II/298, bývalý kapucínský klášter, seskupení garáží u
bytovek při Dobrušské ulici, bývalý hospodářský objekt tzv. pálenky v ulici Na Olivě č. p. 218, zemědělský
areál na Z okraji města a bývalá bažantnice v Čánce jako na neadekvátně využívané plochy s negativním
esteticko-urbanistickým dopadem a možnými riziky pro životní prostředí.
Půda
Půdotvorný substrát tvoří zvětraliny mezozoických sedimentů typu slínovců až opuk s ostrůvky kvarterních
sedimentů (holocén–pleistocén) typu fluviálních a diluviálních polycyklických sedimentů, eolické sedimenty
sprašového charakteru a pleistocenní terasové štěrky a písky.
V půdním pokryvu se uplatňují subtypy pelosolů. Převážně karbonátový pelosol (Calcie Pellosol), v části
území pelosol oglejený (Gleyic Pellosol). Méně se vyskytují subtypy půd hnědých a ilimerizovaných. Dále
hnědé půdy vystupují na píscích a štěrcích. V zamokřené oblasti niv a vodních toků se vyskytují nivní půdy,
černice, gleje.
Tab. 8

Zastoupení půdotvorných substrátů na území města (zdroj: Profil města Opočna)

Produkční potenciál zemědělských i lesních půd dosahuje vysokých až středních hodnot. Půdy jsou
poměrně odolné proti účinkům kyselých srážek a spadů. Drenážní schopnost půd má nezměněný charakter
s výjimkou půd nivních a glejů, které mají tuto schopnost sníženou. Velká část půd v okolí vodních toků je
ovlivněna povrchovým, méně pak spodním převlhčením.
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Obr. 2

Půdní mapa (zdroj: geoportál INSPIRE, CENIA)

Řešené plochy se nachází v území, které je z části již využito pro urbanistické účely. Navrhované
zastavitelné plochy jsou situovány na půdy následujících hlavních půdních jednotek:
10 – Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně těžší spodinou, bez
skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší
20 – Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i pararendziny
pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, terciérních sedimentech a podobně, půdy s
malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často i slabě oglejené
23 – Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené na zahliněných píscích a
štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů, slínů, flyše i terciérních jílů, vodní režim
je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné vrstvy a mocnosti překryvu
25 – Kambizemě modální a vyluhované, eubazické až mezobazické, výjimečně i kambizemě pelické na
opukách a tvrdých slínovcích, středně těžkém flyši, permokarbonu, středně těžké, až středně skeletovité,
půdy s dobrou vodní kapacitou
42 – Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), spraších, středně těžké, bez skeletu, se
sklonem k dočasnému převlhčení
60 – Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, spraši i
sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně vlhčí
62 – Černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních uloženinách, spraši i sprašových hlínách,
středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v hloubce 0,5 - 1 m
Hydrologické poměry
Širší zájmové území leží v povodí řeky Dědiny (č. hydrolog. pořadí 1-02-03-008), částečně též Zlatého
potoka (č. hydrolog. pořadí 1-02-03-032). Dědina protéká územím od severu k jihu; v místě, kde opouští
3.s-1.
2
území má průměrný roční průtok 1,34 m
Přísluší jí povodí 333,2 km s průměrnou srážkou 712 mm.
Nachází se zde celkem osm drobných povodí IV. řádu:
1-02-03-0310 Zlatý potok (po rybník Broumar)
1-02-03-0320 Zlatý potok (od Broumaru po odbočení Jalového potoka)
1-02-03-0330 Zlatý potok (od odbočení Jalového potoka po soutok s hlavní větví Dědiny)
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1-02-03-0304 Zlatý potok (okrajově jižně od Broumaru)
1-02-03-0360 Ohnišťovský potok (SZ cíp ř.ú.)
1-02-03-0370 Jalový potok
1-02-03-0380 Dobříkovecký potok
1-02-03-0400 Vojenický potok (okrajově v JZ cípu ř.ú.)
Mezi její největší přítoky patří levostranný Zlatý potok. V ústí do Dědiny má průměrný roční průtok 0,45 m
2
přísluší mu povodí 79,26 km s průměrnou srážkou 694 mm.

3.s-1

,

Zlatý potok pramení v Orlických horách v lesních mokřinách na západním temeni Sedloňovského vrchu.
Jeho zdrojnicemi jsou Sedloňovský a Polomský potok, které se spojují ve výšce 700 m n. m. pod horou
Vrchmezí. Zlatý potok dále protéká Sedloňovem, Kounovem, Kamenicí (část obce Dobré), Masty (část obce
Bílý Újezd) a poté Podbřezím směrem k Cháborům (část Podbřezí). U podcháborského splavu se vidlí na
severní větev, která sleduje původní řečiště směrem k Dobrušce, a na jižní větev, což je umělé koryto
vyhloubené k napájení rybníků a zavlažování, které směřuje k Podchlumí (část Semechnic). Jižní větev před
Opočnem napájí Semechnický rybník a rybník Broumar, protéká zámeckým parkem a míří k Českému
Meziříčí. Před ním se severní i jižní větev opět spojují a Českým Meziříčím už potok teče pod názvem
Dědina.
Částmi Dobříkovec a Čánka protéká Dobříkovecký potok, který pramení na Záhornici a protéká oborou, v
Dobříkovci plní požární nádrž (bývalý rybníček) na návsi u kapličky a v Čánce jeden ze dvou místních
rybníků. Je to asi 8 km dlouhý levostranný přítok Zlatého potoka – Staré řeky (dnes nazývané Jalový potok).
Mimo Zlatý potok a Dobříkovecký potok zde protékají také potok Jalový, potok Prkenná a jejich drobnější
přítoky.
Do řešeného území zasahuje v jeho jižní části ochranné pásmo vodního zdroje Opočno na levém břehu
Zlatého potoka v zámeckém parku. Studna v zámeckém parku je jediným veřejným zdrojem pitné vody pro
Opočno a Čánku. Vydatnost zdroje je 18 l/s a nachází se na p.č. 1475/2. Připravuje se zprovoznění
podzemního vrtu Legon o vydatnosti 20,0 l/s. Z těchto vodních zdrojů je zásobována rovněž místní část
Čánka. Osada Dobříkovec je zásobována z individuálních studní.
Záplavová území
Opatřením obecné povahy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, OŽP, oddělení vodního hospodářství
bylo dne 15. 5. 2017 pod č.j. KÚKHK - 38/ZP/2017-11 společně stanoveno záplavové území s periodicitou
pravděpodobnosti povodně Q5, Q20 a Q100 pro významné vodní toky Dědina (v ř. km 10,965 až 26,140) a
Zlatý potok (v ř. km 0,00 až 5,516) na území obcí Opočno, České Meziříčí, Mokré, Bohuslavice nad Metují a
Pohoří. Zároveň byla v těchto úsecích vymezena aktivní zóna záplavového území. Tento limit se týká
významné části západního sektoru ř.ú., zejména na levém břehu Zlatého potoka a v oboustranném pásu
podél odbočky tohoto toku - Jalového potoka.
U ostatních vodních toků v zájmovém území (Prkenná, Dobříkovecký potok) záplavová území nejsou
stanovena, přesto i na nich může dojít k významným povodňovým stavům, zejména po přívalových
dešťových srážkách a rychlém tání sněhu.
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Obr. 3

Ochranná pásma vodních zdrojů a záplavová území (zdroj VÚV TGM)

Podzemní voda
Z regionálního hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v rajonu č. 42 – východočeská křída,
podrajonu 422 – podorlická křída. Základní geologickou jednotkou, která definuje oběh podzemní vody v
území Litá jsou svrchnokřídové sedimenty ve stratigrafickém rozpětí spodní až střední turon, nejstarší
sedimenty cenomanského stáří v území chybí. Na povrchu se tak střídá souvrství bělohorské a jizerské
podle hloubky erozního řezu. Bělohorské souvrství nasedá přímo na krystalický podklad. Litologicky je toto
souvrství inverzním sedimentačním cyklem s pelity na bázi, v nichž do nadloží přibývá klastický materiál,
kalcifikace a silicifikace. Bazální část souvrství tvoří plastické prachovité slínovce. Horní část cyklu je složena
z rigidních silicifikovaných vápenitých prachovců, případně vápnito – jílovitých pískovců a spongilitů. Celková
mocnost bělohorského souvrství se pohybuje mezi 40 – 50 m.
Klima
Předhůří Orlických hor patří k velmi vlhkému vrchovinnému okrsku mírně teplé oblasti. Průměrné roční úhrny
srážek se pohybují okolo hodnot 600 až 700 mm, avšak zimy nejsou bohaté na sněhovou pokrývku.
Průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 7 až 9 °C. Podnebí lze charakterizovat jako klima severního
mírného pásu. Podle klimatologického členění ČR spadá Opočno do mírné oblasti MT11, která se vyznačuje
následujícími parametry:
Číslo oblasti
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MT 11

Počet letních dnů

40 až 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

140 -160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90-100
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Srážkový úhrn ve vegetačním období

350-400

Srážkový úhrn v zimním období

200-250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 až 60

Počet dnů zamračených

120 -150

Počet dnů jasných

40 až 50

Kvalita ovzduší
Stav ovzduší (koncentrace Nox, SO2 a prachu) ve městě Opočno není prozatím monitorován stacionárními
ani mobilními měřícími stanicemi. Z hodnocení kvality ovzduší lze tedy vycházet jen z okresních hodnot,
které vydává Český statistický úřad nebo z hodnot nejbližších stanic. Nejbližší měřicí stanoviště jsou
přibližně 16 km vzdušnou čarou vzdálené stanice v Rychnově nad Kněžnou (HRNKM) a Šerlich v obci
Sedloňov (HSERA). Pouze ve stanici Rychnově nad Kněžnou jsou sledovány frakce PM2,5, a to manuální
metodou. Ze známých hodnot okresu Rychnov nad Kněžnou lze konstatovat, že tento region náleží v rámci
ostatních regionů ČR, z hlediska znečištění ovzduší měrnými emisemi (koncentrace Nox, SO2 a prachu) k
podprůměrným, a to u všech měřených látek.
Dle dat z modelu ATEM (viz obrázky níže) lze hodnotit stávající imisní situaci v předmětné lokalitě jako
relativně dobrou, a to i s výhledem do roku 2020. Imisní limity průměrných ročních koncentrací NO 2, benzen
a suspendovaných částic frakce PM10 , PM2,5 se nacházejí pod hranicí imisních limitů, rovněž při porovnání
údajů ČHMÚ dle pětiletých průměrů z období 2011-2015. Zároveň nedochází ani k překračování IL a meze
tolerance pro 24 hodinové koncentrace PM10, dle aktuálních pětiletých průměrů (2011-2015). V řešeném
území dochází stejně jako na většině území ČR k překračování imisního limitu pro průměrnou roční
3
koncentraci benzo(a)pyrenu, jehož koncentrace dosahují v centru města až hodnoty 1,56 ng.m (hodnota
-3
imisního limitu je 1 ng.m ). je IL pro průměrné roční koncentrace B(a)P je tak překračován o cca 50% dle
údajů ČHMÚ vycházejících z dlouhodobých pětiletých průměrů dat z let 2011-2015.

Modelové pole průměrných
ročních koncentrací PM10,
Geoportál INSPIRE, CENIA
Obr. 4

Modelové pole průměrných ročních
koncentrací NO2, všechny zdroje
2020Geoportál INSPIRE, CENIA

Modelové pole průměrných ročních
koncentrací benzenu, všechny zdroje
2020, Geoportál INSPIRE, CENIA

Modelové pole koncentrací sledovaných znečišťujících látek (zdroj: Geoportál INSPIRE, Cenia)

Hluková zátěž
V lokalitě nejsou žádné významné stacionární zdroje hluku.
Největším prokazatelným zdrojem hluku ve městě je automobilová doprava. Městem prochází silnice II/298,
která je intenzivně zatížena tranzitní dopravou. Od roku 2001 je vydáno územní rozhodnutí a v současné
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době se zpracovává projekt pro stavební povolení na přeložku této silnice tzv. Obchvat. Ochrana obyvatel
před nadměrným hlukovým zatížením bude řešena výstavbou protihlukových bariér.
Železniční doprava je vedena po okraji města mimo zastavěné území.
Strategická hluková mapa území nebyla zpracována.
Dle hlukové studie, zpracované v rámci projektové přípravy stavby obchvatu města (EMPLA AG spol. s r.o.
Hradec Králové, září 2015) lze stanovit pro dopravní zátěž na jihozápadním okraji města Opočno
prezentovanou na silnici II/298 sčítacím úsekem 5-2086 pro celostátní sčítání dopravy pořádané ŘSD ČR
a.s. Odhad růstu dopravy v daném sčítacím úseku vychází z následující. Výsledky sčítání vozidel na daném
sčítacím úseku na silnici II/298 v letech 2000 až 2010 vydané ŘSD ČR a.s. byly sjednoceny dle současně
platné metodiky sčítání a prezentace výsledků sčítání vozidel a tvoří základ prognózy vývoje počtu vozidel
na dané komunikaci.

Dopravní zátěž na severozápadním okraji města Opočno je prezentována na silnici II/304 sčítacím úsekem
5-4959 pro celostátní sčítání dopravy pořádané ŘSD ČR a.s. Odhad růstu dopravy v daném sčítacím úseku
vychází z následující tabulky. Výsledky sčítání vozidel na daném sčítacím úseku na silnici II/298 v letech
2000 až 2010 vydané ŘSD ČR a.s. byly sjednoceny dle současně platné metodiky sčítání a prezentace
výsledků sčítání vozidel a tvoří základ prognózy vývoje počtu vozidel na dané komunikaci.

Dopravní zátěž v centru města Opočno je prezentována na silnici II/304 sčítacím úsekem 5-2080 pro
celostátní sčítání dopravy pořádané ŘSD ČR a.s. Odhad růstu dopravy v daném sčítacím úseku vychází
z následující tabulky. Výsledky sčítání vozidel na daném sčítacím úseku na silnici II/298 v letech 2000 až
2010 vydané ŘSD ČR a.s. byly sjednoceny dle současně platné metodiky sčítání a prezentace výsledků
sčítání vozidel a tvoří základ prognózy vývoje počtu vozidel na dané komunikaci.

Ochrana přírody
Do území přímo dotčeného navrhovanými plochami a koridory s rozdílným způsobem využití nezasahuje
žádné zvláště chráněné území podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nejbližším maloplošným chráněným územím jsou:
►

PP Opočno (kód dle ÚSOP 5697). Důvodem k vyhlášení byla podpora a stabilizace populace evropsky
významných a silně ohrožených živočišných druhů – páchníka hnědého a roháče obecného včetně
aktivní ochrany jejich biotopu; vhodnými zásahy a hospodařením v lesních a v lučních porostech zajistit
stabilitu a podpořit jejich další šíření na lokalitě (pozn.: území PP se překrývá s EVL Opočno).

►

PP Broumarské slatiny (kód dle ÚSOP 867) byla vyhlášena u rybníku Broumar z důvodu ochrany
slatinné, bezkolencové louky a porostů vysokých ostřic, mokřadní olšiny, jasano-olšového luhu a vlhké
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dubohabřiny s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve všech
jmenovaných biotopech. PP se nachází mimo řešené území v k.ú. Semechnice.

Obr. 5

Chráněná území (zdroj: profil města Opočno)

V území se nacházejí následující památné stromy a soustromí, které jsou řešení územního plánu
respektovány, resp. jsou navrženy takové podmínky využití zastavitelných ploch, aby nedošlo k jejich
ohrožení.
►

Dub u kostela Panny Marie v Opočně, evidenční kód AOPK 101415

►

Červenolistý buk u kostela Panny Marie, evidenční kód AOPK 101416

►

Dub v urnovém háji, evidenční kód AOPK 101412

►

Lípa před kapucínským klášterem, evidenční kód AOPK 101414

►

Lípa Svobody, evidenční kód AOPK 101413

►

Lípa u hřbitova, evidenční kód AOPK 101411

►

Soustromí lip na Trčkově náměstí, evidenční kód AOPK 101417
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V katastrálním území Opočno pod Orlickými horami byla vymezena evropsky významná lokalita Opočno
(CZ0523284). Předmětem ochrany jsou 2 evropsky významné druhy živočichů – roháč obecný a páchník
hnědý, celková výměra lokality činí 68,3 ha. Jedná se o souvislý lesní celek tvořící část zámecké obory se
značným stoupáním z údolní nivy Zlatého potoka. S ohledem na zachování vysoké krajinářské hodnoty
daného území se nepředpokládá významný vliv územního plánu Opočno na evropsky významnou lokalitu
Opočno. V katastrálním území Opočno pod Orlickými horami ani Čánka nebyly vymezeny územní soustavy
Natura 2000 vyhlášené k ochraně ptáků podle Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 2. 4. 1979 o
ochraně volně žijících ptáků. Žádná z ploch resp. koridorů s rozdílným způsobem využití navrhovaných v ÚP
Opočno nezasahuje do EVL resp. ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Potenciální vliv na lokality soustavy
Natura 2000 byl vyloučen příslušným orgánem ochrany přírody doplňujícím stanoviskem Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje vydaného pod č.j. KUKHK-35516/ZP/2017 dne 20. 11. 2017.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES)
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů.
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za potencionálně
dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou výstavbou, ale
nacházejí se v její relativní blízkosti.
Na území města Opočna se nenachází žádný ÚSES nadregionálního významu. Ze Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje (ZUR KHK) vyplývá vymezení následujících regionálních územních systémů
ekologické stability (ÚSES):
►

regionální biokoridory (RBK) – RK 784, RK 791, RK 792

►

regionální biocentrum (RBC) – 519 Broumar,

které jsou vyznačeny na mapě v předchozí podkapitole ochrana přírody.
Lokální ÚSES není dosud v ÚPSÚ Opočno vymezen.
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Obr. 6

ÚSES (zdroj: Geoportál INSPIRE, CENIA)

Krajina
Opočno leží ve zvlněné krajině podhůří Orlických hor. Výrazněji terénně členitější je údolí Zlatého potoka. V
jeho ohbí jižně od města se na severní (pravobřežní) straně vypíná ostroh se zámeckým areálem a
historickým jádrem města. Jižně od zámeckých rybníků stoupá terén v zámecké oboře až k nejvyšší kótě
řešeného území - návrší Velká Hvězda se 355 m n. m. Krajina je protkána vcelku hustou sítí vodotečí (Zlatý,
Jalový, Dobříkovecký potok, potok Prkenná a jejich drobnější přítoky) a oživena několika menšími enklávami
lesních porostů. Jediný souvislý větší lesní komplex tvoří zámecká obora. Severozápadní část území podél
železniční trati již přechází v rovinatý terén.
Terénní členitost a údolní niva dodává řešenému území vysoké urbanisticko-krajinářské hodnoty. Trasa
silnice č. 298 rozděluje území města na dvě části s rozdílnou možností rekreačního využití. Severozápadní
část je obklopena zemědělskými pozemky, téměř bez lesních porostů. Jihovýchodní pak nabízí areál rybníku
Broumar s doprovodnými aktivitami a pokračuje na západ zalesněným údolím Zlatého potoka až po
zámeckou zahradu a rozsáhlou navazující oboru.
Obě části obce venkovského charakteru - Čánka a Dobříkovec - leží na Dobříkoveckém potoce v mírně
zvlněném terénu a jsou obklopeny zemědělskou půdou.
Dle Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje je krajina v řešeném území součástí Oblasti
krajinného rázu 9 - Opočensko a má charakter (cílové charakteristiky) krajiny zemědělské a lesozemědělské
(jedná se o definované ZÚR).
V řešeném území jsou uchovány četné pohledově hodnotné situace a koridory - partie doprovázející tok
Zlatého potoka, průhledy z jeho nivy a ze Švamberka na zámecký areál, pohledy na horizont Orlických hor z
východní strany Kupkova náměstí, Severní ulice, od Broumaru, a další. Ze zámeckého nádvoří se otevírá
vyhlídka na podhůří a hřeben Orlických hor.
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V řešeném území se nachází hned několik významnějších vyhlídkových míst, z nichž se většina váže
k zámeckému ostrohu nad Zlatým potokem. Na hlavních dálkových pohledech se jako nejvýraznější pozitivní
dominanta města uplatňují budovy zámku s kostelem Nejsvětější Trojice, zvonice kostela Panny Marie a
zalesněný hřbet obory.
Doposud nedošlo k výraznému narušení tohoto panoramatu negativními dominantami. Za nevhodné zásahy
do jinak harmonické struktury města lze považovat:
►

zchátralý areál bývalé Tesly (včetně komínového tělesa) při příjezdu do města od Hradce Králové;

►

výškově nevhodně dimenzovanou budovu Domova mládeže při Střední škole s objektem komínu;

Negativní vliv na kvalitu nejen obytné funkce má průtah silnice II/298 městem od jihozápadu přes Kupkovo
náměstí na východ. Tento fakt degraduje celý úsek především na nositele dopravní zátěže. Výhodné se jeví
umístění průmyslových provozů mimo městské centrum převážně na západě města poblíž železniční trati.
Lesní pozemky (PUPFL) v ř.ú. zabírají přes 236 ha, což je cca 17 % rozlohy správního území Opočna.
Lesnicky náleží většina řešeného území k Přírodní lesní oblasti č. 17 - Polabí, jihozápadní segment (vč.
obory) již spadá do PLO č. 26 - Předhoří Orlických hor. Nejvýznamnějším lesním komplexem je v ř.ú.
zámecká obora, situovaná jižně od zámku Opočno. Porosty v ní jsou zařazeny do dubobukového lesního
vegetačního stupně, jedná se o lesy tvořené svěží, obohacenou až bohatou bukovou doubravou a uléhavou
kyselou dubovou (jedlodubovou) bučinou. Kromě zámecké obory se v řešeném území vyskytují už jen
menší lesíky - jak ve vazbě na zastavěné území Opočna a Čánky, tak ve volné krajině (při severním okraji
ř.ú., JZ od Čánky).
Památková ochrana, archeologické dědictví
S účinností od 1. 8. 2002 byl nařízením vlády ČR č. 336/2002 Sb. renesanční zámek vyhlášen národní
kulturní památkou. Zámek, který je opočenskou dominantou, má bohatě vybavené historické interiéry,
rozsáhlou sbírku obrazů, knihovnu, kolekci evropských i asijských zbraní, trofejí i etnografických předmětů.
Budovu obklopuje anglický park, k němuž přiléhá obora. Zámecký park s romantickými stavbami a vodopády
tvoří architektonicky vyvážený celek mistrně zasazený do údolí Zlatého potoka. Z vyhlídek nad severním
svahem se otevírají krásné pohledy na zámek a panorama městečka.
Území historického jádra Opočna bylo Vyhláškou Vč KNV č. 1990701 ze dne 17. 10. 1990 prohlášeno
Městskou památkovou zónou.
V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR (ÚSNKP) jsou zapsány následující objekty ležící
na řešeném území:
Tab. 9

Přehled nemovitých kulturních památek

Číslo rejstříku

Část o
bce

MPZ
NKP

27347 / 6-2353

Opočno

NKP
MPZ

kostel Nejsvětější Trojice
kostel
kříž

Trčkovo náměstí

27347/6-2352

Opočno

NKP
MPZ

městské opevnění

u kostela Nejsvětější Trojice

20906 / 6-2355

Opočno

MPZ

kostel Panny Marie
kostel
zvonice
bývalý hřbitov

Kodymova

19478 / 6-2360

Opočno

MPZ

socha sv. Antonína Paduánského

35813 / 6-2357
103040
34135 / 6-2358
21836 / 6-2359
13966 / 6-4746
14107 / 6-2352

Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno

MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ

socha sv. Floriána
socha sv. Jana Nepomuckého
sousoší sv. Jana Nepomuckého
sloup se sousoším - Mariánský sloup
silniční most - přes Zlatý potok
kamenná cesta
Zámek
zámek
studniční věž
bývalé konírny
spojovací chodba
jízdárna
kašna

37808 / 6-2351

Opočno

NKP
MPZ

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

čp.

čp.1,2,
6,37,
142,
275,
377,
378,
379,

Památka

www.amecfw.cz

Umístění
(ulice, náměstí)

Dobrušská, na V okraji města, pod
hřbitovem
Trčkovo nám.
Kodymova
Trčkovo nám.
Kupkovo nám.
Podkostelí, Švamberk
Podkostelí, v úseku mezi čp. 121 a 112

Trčkovo nám.
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380

-

míčovna
letohrádek
vodárna
čínský pavilon
altán
balustráda
oranžérie
pomník
park
hájovna
schodiště v růžové zahradě
schodiště

čp.3

fara

Trčkovo nám.

Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno

NKP
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ
MPZ

čp.4
čp.7
čp.8
čp.9
čp.10
čp.11
čp.12
čp.13
čp.14
čp.15
čp.20
čp.24
čp.46
čp.55
čp.78
čp.79
čp.114
čp.119
čp.120
čp.122

Trčkovo nám.
Trčkovo nám.
Trčkovo nám.
Trčkovo nám.
Trčkovo nám.
Trčkovo nám., pův. č.p. 11 a 12;
Trčkovo nám.
Trčkovo nám.
Trčkovo nám.
Trčkovo nám.
Kodymova
Kodymova
Vorlova
Kodymova
Podkostelí
Podkostelí
Podkostelí
Podkostelí
Podkostelí
Podkostelí

32171 / 6-2354

Opočno

MPZ

čp.132

34149 / 6-4727
36829 / 6-2361
40014 / 6-2365
39145 / 6-4728
35155 / 6-4743

Opočno
Opočno
Opočno
Opočno
Opočno

MPZ
MPZ

čp.134
čp.141
čp.162
čp.208
čp.259

městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
venkovský dům
městský dům
venkovský dům
kapucínský
klášter
s
kostelem
Narození Páně
klášter
kostel Narození Páně
kaple P. Marie s křížovou
chodbou
studna
zahradní domek
ohradní zeď s věžičkou
městský dům
městský dům
městský dům
městský dům
venkovský dům

20073 / 6-2356

Opočno

17976 / 6-4729
45311 / 6-4730
34079 / 6-4731
14237 / 6-2362
15550 / 6-4732
32814 / 6-4733
16679 / 6-4734
26480 / 6-2363
34526 / 6-2364
12842 / 6-5807
12840 / 6-5783
18253 / 6-4735
18803 / 6-4736
47224 / 6-4737
40487 / 6-4738
38805 / 6-4739
44939 / 6-4740
16411 / 6-4744
23422 / 6-4742
45128 / 6-4741

MPZ
MPZ

Kupkovo nám.

Kupkovo nám.
Kupkovo nám.
Mlýnská
Kupkovo nám.
Podkostelí

Vedle prohlášených kulturních památek uvedených výše a archeologických nalezišť (viz dále) se v řešeném
území nacházejí i další hodnotné objekty památkového zájmu, které nejsou zapsány v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR, jedná se např. o následující objekty:


Architektonicky či historicky významné objekty občanského charakteru:
-



Budova Městského úřadu, dominující Kupkovu náměstí
Kodymův Národní dům - Kupkovo náměstí
Hotel Holub - Kupkovo nám.
Budova Restaurace Praha - Nádražní ul.
čp.161 - obytný dům původní zástavby v centru města s roubenou lomenicí - Nádražní ul.
Objekty původní zástavby čp. 258 a 123 - Kodymova ul.
Hlavní budovy Speciální střední a základní školy - Nádražní ul.
Řada dvoupodlažních vil lemujících Nádražní ulici

Objekty či drobné prvky sakrální a pietní povahy:
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Kaplička v centru místní části Čánka
Kaple na hřbitově - Dobrušská ul.



Umělecko-sochařské prvky pietní či sakrální povahy:
Pomník obětem války z roku 1866 - Na Olivě
Pomník padlým ve 2. svět. válce - Kupkovo nám.
Socha sv. Jana Nepomuckého - Podkostelí
Socha sv. Jana - při křižovatce cest Severní a Pohořská
Socha sv. Josefa - v areálu kostela P. Marie
Křížek - Pohořská ul.
Náhrobky v areálu kostela P. Marie
Socha sv. Václava na škole čp. 11
Křížek - Hradecká ul. - u čerpací stanice PHM
Památník Mistra Jana Husa - Kupkovo nám.
Kříž - ul. U Broumaru
Rodný dům Františka Kupky s pamětní deskou - čp.6, Zámecká ul.
Pamětní deska Josefa Vorla na domě čp.28, Hradební ul.
Křížek v severní části návsi v Čánce
Křížek v centru Dobříkovce



Cenné stavby a prvky technické či průmyslové povahy:
např. objekt bývalé vodárny;

-

Na území města je doložena ojedinělá antropogenní aktivita již v mladší době kamenné, k trvalému osídlení
území však prokazatelně dochází až v době bronzové. Z hodnoceného prostoru pocházejí doklady sídlištní a
pohřebištní aktivity, jenž dnes zasahují i do intravilánu a průmyslové zóny města (viz níže). Osídlení oblasti
se kumuluje podél hrany teras nad Zlatým potokem a vrcholí založením opevněného centra v místě
dnešního opočenského zámku. Toto hradiště, které je známé z Kosmovy kroniky, doložil až v roce 2010
výzkum Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Úvahy o jeho pravěké fázi nejsou
prokazatelné. O původně roztříštěném systému vrcholně středověké kolonizace regionu svědčí i přítomnost
tvrze v Čánce, která zaniká nejspíše v souvislosti se scelováním opočenského dominia.
Vzhledem k výše řečenému lze řešené území chápat jako „území s archeologickými nálezy“ (ÚAN), ve
smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Území s archeologickými
nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za území s výskytem archeologického
dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod č.
99/2000 Sb. m. Intravilán Opočna je zároveň od r. 1990 vyhlášen městskou památkovou zónou (vyhláška
VČ KNV ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích
Východočeského kraje, a to s účinností od 1. 11. 1990).
Dopravní a technická infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Město Opočno se nachází na křížení dvou regionálně významných tras, konkrétně silnic II. třídy č. 298 a č.
304. Silnice II/298 vytváří v síti krajských tras spojnici mezi Třebechovicemi nad Orebem a Dobruškou.
Silnice II/304 je pak spojnicí mezi Českou Skalicí a Týništěm nad Orlicí. Severozápadním směrem je vedena
sběrná trasa silnice III/30815, která napojuje České Meziříčí a další méně významné obce.
Tab. 10
Číslo
silnice

Tabulka intenzit provozu - výsledky Celostátního sčítání dopravy 2016

Číslo
úseku

Popis úseku

TV

O

M

SV

II/298

5-2070

Hranice okresu HK a RK - vyústění II/304 u Opočna

311

2912

54

3277

II/298

5-2080

Opočno, zaústění II/304 - vyústění II/309 u Dobrušky

759

5137

54

5950

II/298

5-2086

vyústění II/304 u Opočna - Opočno zaústění 304

567

4053

37

4657

II/304

5-4959

Hranice okresu NA a RK - zaústění do II/298 v Opočně

194

904

7

1105

II/304

5-4960

zaústění II/320 - Přepychy - Týniště n. O., zač. zástavby

294

1416

5

1715

Význam použitých zkratek:
TV Těžká motorová vozidla celkem
O Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M Jednostopá motorová vozidla
SV Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
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Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že největší podíl dopravní zátěže s cca 13 % podílem nákladní
dopravy je veden po silnici II. třídy č. 298 přes centrum Opočno směrem na Dobrušku. Zvýšený provoz ve
městě je dán i dílčím souběhem silnic II/304 a II/298 v ulici Hradecká. Situace je na těchto silnicích
zhoršována i řadou dopravních závad. Významné odlehčení dopravy zajistí až plánovaná přeložka silnice
II/298 v podobě obchvatu města.
Oproti stavu v roce 2010 byl v řešeném území v rámci Celostátního sčítání dopravy 2016 zjištěn významný
nárůst intenzity provozu osobních vozidel (cca o 48 %) na úseku silnice II/298 před Opočnem po vyústění
II/304. Toto je dáno patrně sílící dopravou zaměstnanců do průmyslové zóny Solnice/Kvasiny po navazující
II/304, což potvrzuje i nárůst intenzit na druhém podchyceném úseku II/304 z okresu Náchod do centra
Opočna (+ 18 %). Mírný úbytek celkové intenzity (o cca 4 %) naopak nastal na vlastním průtahu silnice
II/298 středem města (od vyústění II/304) směrem na Dobrušku.
Z popsané lokalizace města a jeho dopravního napojení na okolní silniční síť lze usuzovat, že městská
vnitřní dopravní situace bude z pohledu regionální dopravy ovlivněna především tranzitní dopravou na silnici
II/298. Dlouhodobě je plánována výstavba obchvatu města severní trasou.
Většina ulic ve městě je v uspokojivém stavebně-technickém stavu. V městské části Opočno je kapacita
parkovacích míst limitní až nedostatečná. V lokalitě pěší zóny smí parkovat pouze občané s povolením,
přesto je zde nedostatek parkovacích míst. Na Kupkově náměstí je nedostatek parkovacích míst řešen
omezením některých parkovacích míst parkovacími hodinami na dobu 2 hodin. Navádění na nedaleké
odstavné parkoviště u ZS je nedostatečné a celkem málo využívané.
Územím města vede významná celostátní železniční trať 026 Týniště nad Orlicí - Otovice a regionální trať
028 Opočno-Dobruška, v jejichž uzlu se nachází železniční stanice Opočno pod Orlickými horami. Stanice
se nachází polohově osamocená více než 1 km na západ od města směrem na České Meziříčí, cestující do
Opočna využívají především navazující autobusové spoje. Trať do Dobrušky je využívána zejména pro
nákladní dopravu, osobní spoje jezdí pouze 2x denně.
Na území města jsou vyznačeny dvě cyklotrasy:
►

regionální cyklotrasa č. 222 Hradec Králové-Opočno

►

lokální cyklotrasa č. 4349 Rychnov nad Kněžnou-Opočno.

Obě cyklotrasy vedou po silnicích se značným provozem. Ke vzájemnému napojení Opočna a sousední
Dobrušky je v současnosti realizována Opočno-Dobruška. Napojení cyklostezkami na ostatní sousední obce
chybí.
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Obr. 7

Dopravní infastruktura města (zdroj: Profil města Opočno)

Zásobování vodou
Vodovod je v majetku města Opočno a jeho provozovatelem je firma Technické služby města Opočna s.r.o.
Z místních částí je vodovodem zásobováno vlastní Opočno a Čánka. Dobříkovec má individuální zásobování
pitnou vodou.
Všechny zdroje pitné vody jsou umístěny na levém břehu Zlatého potoka. Vlastní Opočno je zásobováno z
místního vodovodu, kde zdrojem je podzemní studna v zámeckém parku o vydatnosti 18,0 l/s. Město vlastní
i podzemní vrt Legon cca 0,5 km výše proti proudu Zlatého potoka, který není používán. Po prověření
vydatnosti bude rozhodnuto o zprovoznění. V lokalitě Legon se nachází další studna se zařízením, avšak
zdroj je vyschlý.
Voda je ze zdroje přečerpávána do rozvodné sítě a do vodojemu o objemu 2 x 200 m3, výtlačný řad je
zároveň i zásobovacím řadem vlastního Opočna i části Podzámčí. Z celkového počtu bydlících obyvatel ve
vlastním Opočně je na vodovod napojeno cca 90 % trvale bydlících obyvatel Opočna. Kvalita vody v
systému splňuje požadavky zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích resp. vyhlášky č.
252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Město nemá
vlastní úpravnu vody.
Čánka je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu výtlačným řadem z Opočna vedoucím podél
komunikace od železniční stanice a kolem ČOV v Opočně. Z celkového počtu bydlících obyvatel v Čánce je
na vodovod napojeno asi 90 % obyvatel. Kvalita vody v systému rovněž splňuje zákonné požadavky.
Osada Dobříkovec je zásobována pitnou vodou individuálně ze soukromých studní majitelů.
Odkanalizování území
Kanalizace včetně objektu ČOV v Opočně je v majetku města Opočno a jeho provozovatelem je firma
Technické služby města Opočna s.r.o. Z místních částí je odkanalizováno pouze vlastní Opočno, v
městských částech Čánka a Dobříkovec zůstal individuální způsob likvidace odpadních vod. Město
disponuje dokumentem Kanalizační řád.
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Místní část Opočno má vybudovanou jednotnou kanalizaci na celém území. Na stokovou síť (s koncovkou
na ČOV) je napojeno 90 % obyvatel. Čistírna odpadních vod je situována západně od města a do trvalého
provozu byla uvedena v r. 1991. V roce 2012 byla dokončena intenzifikace ČOV. Kromě odpadních vod od
obyvatelstva je největším producentem splašků firma Bohemilk Opočno, s.r.o. s napojením závodu přímo na
ČOV. Městské části Čánka a Dobříkovec nejsou osazeny veřejnou kanalizací, jsou vybaveny pouze dílčími
úseky dešťové kanalizace s vyústěním do Dobříkovického potoka. Splaškové vody jsou předčišťovány
lokálně u jednotlivých nemovitostí v biologických septicích, výjimečně v domovních čistírnách. Kaly jsou
shromažďovány v bezodtokových jímkách vyváženy na okolní pole nebo na nedalekou městskou ČOV.
Systém odkanalizování území má dostatečnou kapacitu i pro uvažovaný budoucí rozvoj města.
Zásobování plynem
Urbanizované území Opočna je plynofikováno STL plynovodem včetně místních částí Čánka a Dobříkovce.
Obecně je Opočno zásobeno VTL plynovodem Seč - Vamberk - Rychnov nad Kněžnou - Dobruška (DN
150), z něhož odbočuje větev VTL plynovodu do Opočna. Kapacita plynovodní sítě v řešeném území je
dimenzována pro pokrytí stávajících i plánovaných budoucích odběrů.
V předkládaném územním plánu je ze ZÚR KHK převzat, zpřesněn, umístěn a územně hájen koridor TP1r –
propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63. Jedná se o VVTL plynovod vedoucí od Olešné na Vysočině
k přechodu Náchod - Kudowa Zdrój. Koridor je vymezen formou územní rezervy.
Zásobování elektrickou energií
Oblast Opočna je napájena z nadřazené přenosové soustavy ČEPS a.s. zejména prostřednictvím
transformovny TR 400/110 kV Neznašov. Distribuce elektrické energie je zajištěna hlavním distribučním
vedením VVN 110 kV Náchod - Dobruška - Rychnov nad Kněžnou, z něhož je odbočení do hlavní napájecí
transformační stanice VVN/VN v Dobrušce. Odsud je dodávána nadzemním vedením VN 35 kV elektrická
energie do Opočna. V části města je realizováno zemní kabelové vedení.
K transformaci VN/NN ve správním území města slouží celkem 17 transformačních stanic v majetku ČEZ
Distribuce, z toho v městské části Opočno 14, v Čánce 2 a Dobříkovci 1 transformační stanice. K obsluze
řešeného území dále slouží 8 transformačních stanic distribučních a průmyslových.

A.III.1

Vývoj řešeného území bez provedení koncepce

V případě, že by nedošlo ke schválení nového územního plánu, vyvíjelo by se řešené území dosavadním
způsobem dle podmínek využití území definovaných v platném územním plánu sídelního útvaru Opočno a
jeho pozdějších změnách. Nerealizace předloženého návrhu územního plánu tedy neznamená žádné
významné důsledky do životního prostředí ani nekoncepční vývoj územního rozvoje města. Navrhované
plochy a koridory s rozdílným způsobem využití jsou situovány v prostorech s platným územním plánem,
jehož koncepční přístup je v návrhu nového územního plánu zohledněn a dále rozvíjen.

A.IV

Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.

V zájmové lokalitě ani v jejím blízkém okolí se nenacházejí území zatěžovaná nad míru únosného zatížení.
Ve vlastním zájmovém území nejsou dokladovány přírodní zdroje nerostných surovin.
V současné době je veškerá doprava (osobní i těžká nákladní) vedena průtahem města po nevyhovujících
komunikacích s malými směrovými oblouky. Provoz silničních vozidel je v zástavbě města zdrojem hluku a
exhalací. V centru města, které je „zónou v památkovém zájmu“, a kde je soustředěna obchodní síť, školy a
služby, může docházet k ohrožení zdraví chodců. Výstavbou tohoto obchvatu bude odvedena tranzitní
doprava ze středu města.
Shrnutí limitů využití území
Kulturně-historické
hodnoty území

1 nemovitá národní kulturní památka vč. OP - zámek Opočno (od r. 2002);
nemovité kulturní památky uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR viz tab. 7;
Městská památková zóna Opočno (vyhlášena r. 1990; plocha 835,96 ha; č. 2018);
území s archeologickými nálezy (ÚAN kategorie I: samota u Bezděka, hráz rybníka
Bezděk, areál bývalých jeslí v Nádražní ulici, Opočno, místní část Vamberk, zámek a
původní městečko, Čánka/jádro, Na kopci; ÚAN kategorie III: zbytek ř.ú. - dle ÚAP);
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Přírodní a přírodně- Přírodní památka Opočno (kód 5697, K prvnímu vyhlášení došlo 12.3. 2012 s platností
civilizační hodnoty od 12.5. 2012 (nařízení, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Ochrana území EVL
Opočno.
území
Evropsky významná lokalita Opočno (CZ 0523284; kód 2925; vyhlášena nařízením
vlády ČR s účinností od 22. 12. 2004; plocha 68,3291 ha);
Památný strom - Lípa Svobody na Kupkově náměstí v Opočně (vyhlášen 22. 10. 1999,
p.č. 1673; obvod 137 cm; výška 14 m; vysazen 28. 10. 1919; kód 101413 );
Památný strom - Lípa před kapucínským klášterem v Opočně (vyhlášen 22. 10. 1999,
p.č. 1672; obvod 198 cm; výška 18 m; kód 101414; na Kupkově náměstí);
Památný strom - Soustromí lip na Trčkově náměstí v Opočně (vyhlášeno 22. 10. 1999,
p.č. 1681; kód 101417; pův. 9, dnes 8 stromů, z toho 6 u sochy sv. Jana Nepomuckého);
Památný strom - Lípa ve vstupním prostoru hřbitova v Opočně (vyhlášen 22. 10. 1999,
p.č. 1009; obvod 415 cm; výška 32 m; kód 101411);
Památný strom - Červenolistý buk u kostela Panny Marie v Opočně (vyhlášen 22. 10. 1999,
p.č. 37; obvod 216 cm; výška 22 m; kód 101416; v areálu bývalého hřbitova);
Památný strom - Dub u kostela Panny Marie v Opočně (vyhlášen 22. 10. 1999, p.č. 37;
obvod 305 cm; výška 23 m; kód 101415; v areálu bývalého hřbitova);
Památný strom - Dub v urnovém háji v Opočně (vyhlášen 22. 10. 1999, p.č. 1008; obvod
323 cm; výška 25 m; kód 101412; v Dobrušské ulici);
- významné krajinné prvky ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb. (lesy,
rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky);
prvky územního systému ekologické stability:
- regionální biocentrum RBC 519 Broumar (zasahuje do ř.ú. jen zčásti);
- regionální biokoridor RBK 784 (propojuje RBC 519 Broumar s RBC 518 Mochov,
vázaný na údolí Zlatého potoka);
- regionální biokoridor RBK 791 (propojuje RBC 519 Broumar a RBK 781; v krátkém
úseku na severovýchodní hranici ř.ú.);
regionální biokoridor RBK 792 (propojuje RBC 519 Broumar s RBC 1632 Dřízna;
probíhá zámeckou oborou);
vodní zdroje (dle ÚAP 5: vrt Legon s OP I. st., Opočno - podzemní studna v zámeckém
parku s OP I. st., vrt 4061; Bohemik - zdroj - bez stanoveného ochranného pásma);
2 významné vodní toky - Zlatý potok (v kat. délka 13,5 km; identif. 10100593; č.h.p. 1-0203-030/1) a jeho levostranný přítok - Jalový potok (úsek 5 km; identif. 10102924; č.h.p. 1-0203-037);
pozemky určené k plnění funkcí lesa (+ pásmo 50 m od hranice PUPFL) - v ř.ú.
zastoupeny lesy hospodářské (menší enklávy na severu, v údolí Zlatého potoka aj.) a lesy
zvláštního určení - (většina zámecké obory, část lesíka Z od Broumaru);
BPEJ - zemědělská půda I. a II. třídy ochrany;

A.V

Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být
uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny,
zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.

Úkolem této kapitoly je shrnout závěry analýz, provedených v kap. A.III, a identifikovat hlavní problémy
složek životního prostředí v řešeném území v kontextu předmětu řešení předkládaného návrhu územního
plánu.

A.V.1

Ovzduší

Problém: Překročené limity znečištění ovzduší
Benzo(a)pyren
Dochází k vysokému překročení IL pro průměrné roční koncentrace B(a)P o cca 50% – k překračování
dochází prakticky na většině urbanizovaných míst ČR, tuto skutečnost prakticky nelze ze strany města a
územně plánovací dokumentace ovlivnit.
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A.V.2

Voda

Problém: Zásah do záplavových území vodních toků.
Do aktivní zóny záplavového území ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy. Do záplavového území
vyhlášeného v roce 2017 zasahují zastavitelné plochy výroby, které byly vymezeny již v přechozí ÚPD (Zv2
a Zv3), zeleně (Zz4) a okrajové části parkovišť navržených u rybníku Broumar (Zd2 a Zd3). Využití pozemků
v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území je ve výrokové části ÚP upraveno stanovením
podmínek pro využití ploch.
Již před stanovením záplavového území zahájilo Město Opočno jednání o prodeji pozemků v lokalitě Zv3
(resp. lokalitě I/1, vymezené ve Změně č. 1 ÚPSÚ Opočno, 05/2005) za účelem realizace výrobního areálu.
V rámci zpracování návrhu ÚP Opočno byla problematika diskutována jak s Krajským úřadem (coby
příslušným vodoprávním úřadem), tak se správcem vodního toku - Povodím Labe s.p. Na základě těchto
konzultací byly zastavitelné plochy Zv2 a Zv3 (přebírané z předchozí ÚPD) v návrhu ÚP Opočno ponechány
s tím, že v navazujících řízeních bude nutné pro budoucí zástavbu umisťovanou v záplavovém území
dodržet technické podmínky stanovené příslušným úřadem a správcem toku. S ohledem na skutečnost, že
již byly zahájeny práce na využití zastavitelných ploch vymezených předchozí ÚPD, a že nepřichází v úvazu
vymezit zastavitelné plochy tak, aby do záplavového území nezasahovaly, došel zpracovatel k závěru, že se
jedná o významné důvody, které opravňují zpracovatele ÚP tyto konkrétní zastavitelné plochy v ÚP vymezit.
Jiné zastavitelné plochy pro bydlení, výrobu či rekreaci nejsou do záplavového území umisťovány. Ty, které
jsou přebírány z předchozí ÚPD a do záplavového území spadaly jen částečně, byly vymezeny pouze mimo
hranici Q100 (Zb6, Zb7 a Zv1).
Podmínky využití pozemků v záplavovém území a aktivní zóně navržené v územním plánu jsou koncipovány
v souladu s principy nezastavování záplavového území. ÚP chrání přirozené inundační prostory podél
vodních toků.
ÚP navrhuje úpravu průtoku korytem Zlatého potoka pod mostem v ulici Hradecká na silnici II/298 jako
protipovodňové opatření. V regulativech ÚP jsou protipovodňová a protierozní opatření umožněna ve všech
příslušných funkčních plochách v zastavěném území i mimo něj za účelem posílení ekologické stability, a
půdoochranných, krajinářských i protipovodňových funkcí.
Problém: Snížení retenční schopnosti území ve vztahu k návrhu nových zastavitelných ploch
obsažených v územním plánu.
Prakticky každá zástavba znamená snížení retenční schopnosti území. Podmínky využití ploch s rozdílným
způsobem využití jsou navrženy v souladu s požadavky vodního zákona. Po technické stránce jsou řešeny
tak, aby nedošlo ke zhoršení retenční schopnosti území, a to především stanovením maximálního podílu
zastavěnosti a podílu zeleně v návrhových plochách.
Problém: Kvalita vody v tocích
Negativní vlivy na kvalitu vody v tocích ani potenciál plošného znečištění z průmyslové výroby nebo
zemědělských zdrojů nebyly v souvislosti s návrhem územního plánu zjištěny.

A.V.3

ZPF a PUPFL

Problém: Zábory ZPF
Zábor ZPF ve vztahu k vymezení nových zastavitelných ploch, koridorů a ploch změn v krajině.
Navrhovaný územní plán sleduje z převážné většiny koncepci platného ÚPSÚ a k záboru většiny
navrhovaných ploch tak již byl dán předběžný souhlas ze strany orgánu ochrany zemědělské půdy. Je
navrhováno odnětí ZPF v celkovém úhrnu 57,17 ha pro zastavitelné plochy a 5,36 ha pro plochy změn
v krajině. Vymezeny jsou rovněž koridory pro umístění staveb dopravní infrastruktury v rozsahu 18,2
převážně pro umístění stavby obchvatu města.
V této souvislosti doporučujeme plochu Zb8 uvolnit pro zástavbu až po většinovém (min. 60%) naplnění
plochy Zb7.
Problém: Snižování rozlohy PUPFL
Nedotkne se PUPFL.
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A.V.4

Horninové prostředí a surovinové zdroje

Problém: Zásahy do horninového prostředí, sesuvy
Výstavba v dosud nezastavěných plochách bude bezesporu znamenat zásah do horninového prostředí,
v případě návrhu ÚP Opočno však nebyly zjištěny významně negativní vlivy navrhovaných ploch a koridorů
s rozdílným způsobem využití ve vztahu k horninovému prostředí a surovinovým zdrojům.

A.V.5

Flóra, fauna, ekosystémy

Problém: Ohrožení ekologické stability krajiny a biotopů zvláště chráněných druhů
V případě navrhovaných zastavitelných ploch nedochází ke střetu s vymezenými prvky ÚSES, které byly
v řešeném území doposud vymezeny pouze na regionální úrovni. Novým územním plánem dojde
k vymezení lokální úrovně ÚSES, což významně přispěje k zachování a postupnému zlepšení ekologické
stability krajiny. Nedochází ke střetu se ZCHÚ ani EVL Opočno. Památné stromy jsou v návrhu ÚP
respektovány, resp. jsou navržena opatření pro zamezení jejich poškození.

A.V.6

Ochrana přírody

Problém: Ochrana ZCHÚ
Do území přímo vymezením ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití v rámci návrhu ÚP Opočno
nezasahuje žádné zvláště chráněné území podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění. Nejbližším maloplošným chráněným územím je EVL a přírodní památka Opočno, které jsou
v návrhu ÚP respektovány. Návrh ÚP tak nebude mít vliv na zvláště chráněná území.

A.V.7

Krajina, hmotný majetek, kulturní dědictví

Problém: Ochrana krajinného rázu a estetických dominanty území, památková ochrana
Řešením návrhu ÚP Opočno nejsou vzhledem ke vzdálenostem a charakteru navrhovaných změn využití
území očekávány významné vlivy na krajinný ráz, estetické dominanty území ani architektonické a
archeologické dědictví. Podmínky využití jednotlivých druhů zastavitelných ploch a koridorů jsou navrženy
tak, aby byla zajištěna ochrana krajinného rázu, nemovitého, kulturního i archeologického dědictví.

A.V.8

Hluk

Problém: Hluková zátěž obyvatelstva
Hlukově zatížené území v důsledku průjezdu tranzitní dopravy centrem města.
► Stávající silnice II/298 v úseku Třebechovice pod Orebem-Dobruška prochází od jihozápadu k

severovýchodu historickým centrem města Opočno. Přeložka silnice II/298 bude vedena podél
západního a severního okraje stávající zástavby města.
Vzhledem k připravované přeložce silnice II/298, jejíž koridor je v návrhu územního plánu vymezen, lze
konstatovat, že převedení tranzitní dopravy na navrhovanou přeložku a vzhledem k jejímu technickému
řešení a povinnosti splnit hygienické limity hluku u nejbližších chráněných prostor při umisťování dopravních
staveb do území, je pozitivním vlivem územního plánu na řešení hlukové situace v území.

A.VI

Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných
variant územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních,
synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných.

Pro samotné hodnocení jednotlivých návrhových lokalit byly sestaveny hodnotící tabulky, které představují
matici jednotlivých referenčních cílů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví versus dílčí navrhované
části územního plánu, zastavitelné plochy resp. podmínky využití ploch (regulativů). Jednotlivé plochy či
podmínky využití tedy byly konfrontovány s vybranými referenčními cíli (podrobněji o referenčních cílech viz
kapitola A.II.1) a na základě expertního úsudku zpracovatelského týmu jim byly přiřazeny hodnoty. Následně
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byly hlavní charakteristiky vlivu plochy na ŽP jako celek okomentovány, a to zejména při identifikovaném
negativním vlivu resp. při zjištění kumulativních či synergických vlivů.
Pro zjištění, zda a jakým způsobem může mít předkládaná ÚPD při realizaci závažné vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví, bylo provedeno hodnocení navržených opatření územního plánu tj. navrhovaných
změn funkčního využití ploch vzhledem k jednotlivým složkám životního prostředí reprezentovaným
referenčními cíli ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jako žádoucími trendy vývoje sledovaných
jevů, tj. zda a jakým způsobem bude provedení řešené návrhu územního plánu přispívat či nikoliv
k naplňování referenčních cílů. Pro hodnocení bylo použito následující stupnice:
stupnice významnosti
potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření/plochy na referenční cíl
potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření/plochy na daný referenční cíl
zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)
potenciálně negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální)
potenciálně významný negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (velkého
rozsahu)
nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením
resp. návrhovou plochou

+2
+1
0
-1
-1
?
rozsah vlivu
B
L
R

bodový (působící v bezprostředním okolí plochy)
lokální (působící v rámci města resp. městské části)
regionální (přesahující hranice města)

délka trvání vlivu
kp
dp

krátkodobé/přechodné působení vlivu
dlouhodobé působení vlivu

spolupůsobení vlivu
K
S

kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům
synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům

Stupnice významnosti spolupůsobení vlivu:
K

kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům

S

synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům
potenciálně mírně negativní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem mezi navrhovaným
opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území, odpovídá pomyslné
hodnotě -1 míry kumulativního resp. synergického vlivu
potenciálně významný negativní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území,
odpovídá pomyslné hodnotě -2 míry kumulativního resp. synergického vlivu
nebyla identifikována potenciální vazba s kumulativním resp. synergickým spolupůsobením mezi
navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území
potenciálně mírně pozitivní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem mezi navrhovaným
opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území, odpovídá pomyslné
hodnotě +1 míry kumulativního resp. synergického vlivu
potenciálně významně pozitivní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území,
odpovídá pomyslné hodnotě +2 míry kumulativního resp. synergického vlivu
opačný směr působení impaktu v bezprostředním okolí plochy/koridoru oproti hodnocení směru
kumulativního/synergického vlivu jako celku

Hodnocení vlivů návrhových ploch na referenční cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou
uvedeny v následujících tabulkových přehledech.
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A.VI.1

Zastavitelné plochy
Pod Oborou, k.ú. Opočno, výměra 5,65 ha, třída ochrany IV

Zb1 BI

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

0

-1/L/dp

-1/L/dp

0

-1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb1 Pod Oborou,
Bydlení v RD, městské
a příměstské BI

+1/L/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/L/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na východním okraji zastavěného území Opočna v lokalitě Pod Oborou, podmínkou využití lokality je prověření územní studií, v rámci níž bude vymezena
plocha veřejného prostranství v min. rozsahu 2500 m 2; navrhována min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; zastavitelnost 0,3; na styku s volnou krajinou bude situována zeleň zahrad, stavby RD
nebudou umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality; OP silnice II. třídy, OP elektrického vedení a OP vodního zdroje II. stupně. Předpokládaný počet RD 54.
Z důvodu ochrany dálkových pohledů z historického, památkově chráněného centra Opočna je nutno omezit výškovou hladinu zástavby, která by zde neměla překročit 1 nadzemní podlaží a podkroví. Při
podrobnějším řešení je nutno zohlednit polohu lokality v ochranném pásmu silnice III. třídy, OP elektrického vedení, OP vodního zdroje II. stupně a v pásmu 50 m od okraje lesa.
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, která spolu s plochou Zb2 rozšiřuje zastavitelné území města jihovýchodním směrem a predisponuje vznik nové obytné čtvrti v návaznosti na stávající obytné
území místní části Pod Oborou a U Broumaru. Z krajinářského hlediska se sice jedná o poměrně významné rozšiřování zástavby do krajiny mimo linii historického vývoje zástavby, nicméně vzhledem
k omezeným rozvojovým možnostem města je tento směr urbanizace logický a vhodně navržený co do tvaru rozvojové plochy směřující k ucelování zástavby i morfologických poměrů plochy. Vhodně
navrženy jsou rovněž podmínky využití plochy. Negativní vliv z hlediska ZPF je v tomto případě nevyhnutelný, koeficient zastavitelnosti i minimální rozloha pozemků jsou navrženy vhodně. Oddělení plochy
izolační zelení bychom doporučovali vymezit zvlášť plochou izolační zeleně. Bez střetu s environmentálními limity využití území.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Zb2 BI

Pod Oborou, k.ú. Opočno, výměra 0,56 ha, třída ochrany IV
Environmentální pilíř udržitelného rozvoje
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Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb2 Pod Oborou,
Bydlení v RD, městské
a příměstské BI

+1/B/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/B/dp

Komentář:
Malá zastavitelná plocha na východním okraji zastavěného území Opočna v lokalitě Pod Oborou; navrhována min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; zastavitelnost 0,3; 1NP+podkroví, na styku s
volnou krajinou bude situována zeleň zahrad, stavby RD nebudou umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality; OP silnice, OP elektrického vedení a OP vodního zdroje II. stupně.
Předpokládaný počet RD 6.
Jedná se o menší lokalitu, jejíž podrobnější využití je nutno ověřit územní studií. Z důvodu ochrany dálkových pohledů z historického, památkově chráněného centra Opočna je nutno omezit výškovou hladinu
zástavby, která by zde neměla překročit 1 nadzemní podlaží a podkroví.
Jedná se o menší plochu bydlení, která spolu s plochou Zb1 rozšiřuje zastavitelné území měst jihovýchodním směrem a predisponuje vznik nové obytné čtvrti v návaznosti na stávající obytné území místní
části Pod Oborou a U Broumaru. Vzhledem k omezeným rozvojovým možnostem města je tento směr urbanizace logický a vhodně navržený co do tvaru rozvojové plochy směřující k ucelování zástavby i
morfologických poměrů plochy. Vhodně navrženy jsou rovněž podmínky využití plochy. Negativní vliv z hlediska ZPF je v tomto případě nevyhnutelný, koeficient zastavitelnosti i minimální rozloha pozemků
jsou navrženy vhodně. Oddělení plochy izolační zelení bychom doporučovali vymezit zvlášť. Regulativ o umístění domů ve vzdálenosti nejméně 10 m od jv hranice lokality doporučujeme vztáhnout i na její jz
okraj. V budoucnu by nemělo dojít k dalšímu přiblížení zástavby směrem k PP a EVL Opočno. Bez střetu s environmentálními limity využití území.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky umístění stavby RD ne blíže než 10 m od jv a jz hranice lokality.

při ul. Dobrušská, k.ú. Opočno, výměra, Zb3a 0,38, Zb3b 0,94 ha, třída ochrany III.

Zb3a,b BI

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje
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4. voda

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz
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Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb3a,b Dobrušská,
Bydlení v RD, městské
a příměstské BI

+1/B/dp

0

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

-1/B/dp

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

-1/B/dp

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/B/dp

Komentář:
Drobné plochy bydlení vymezené na volných plochách v zastavěném území při ulici Dobrušská. Podmínkou využití lokality je u části lokality při silnici II. třídy v další fázi řízení doložení dodržení hygienických
limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení hygienických limitů
stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu 0,3; RD 1NP+ podkroví; OP sítí TI. Předpokládaný počet RD 4 pro Zb3a a 10 RD pro Zb3b.
Jedná se o dvě menší vzájemně související plochy bydlení vymezené na dosud volných plochách uvnitř zastavěného území při ulici Dobrušská. S výjimkou hlukové zátěže, kterou je však vzhledem
k plánovanému obchvatu možno považovat za dočasnou, bez významných střetů s environmentálními limity využití území. Vnitřní dispozici RD situovaných podél ulice Dobrušská doporučujeme koncipovat
tak, aby obytné místnosti (ložnice, dětské pokoje) byly orientovány v poloze odvrácené od ulice Dobrušská, resp. zvolit takové technické řešení staveb, aby neobsahovaly chráněné prostory orientované
směrem k převažujícímu zdroji hlukové zátěže (tj. aby zde nebyly umístěny pobytové místnosti s přirozeným větráním směrem k ulici Dobrušská).
Plochy jsou navrženy v souladu s principem ochrany území před rozšiřováním zástavby do krajiny. Podmínky využití ploch a jejich zastavitelnost jsou navrženy vhodně.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Dobrušská nebudou mít směrem k tomuto zdroji hluku umístěny hlukově chráněné fasády.

Severovýchodně od centra, k.ú. Opočno, výměra 7,23 ha, převážně I. třída ochrany půdy

Zb4 BI

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

Referenční cíle životního
prostředí

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

www.amecfw.cz

5. ovzduší
klima

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6. hluk

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz
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Zb4 Severovýchod,
Bydlení v RD, městské
a příměstské BI

+1/L/dp

0

-1/B/dp

0

-2/L/dp

-1/L/dp

0

+1/B/dp

+1/L/dp

0

0

-1/L/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na severovýchodním okraji zastavěného území Opočna směrem ke koridoru obchvatu města, od nějž je oddělena plochou izolační zeleně - dopravní
obsluha z místních komunikací a silnice II. třídy, lokalitou bude vedena komunikace pro pěší a cyklisty směr Semechnice; -podmínkou využití lokality je vymezení plochy veřejného prostranství v min. rozsahu
3500 m2; v lokalitě bude vymezena plocha pro občanské vybavení v min. rozsahu 2000 m 2; u části lokality při silnici II. třídy bude v další fázi řízení doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze
silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro
hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,3; RD - max. 2
NP bez podkroví; BD - max. 4 NP bez podkroví; OP elektrického vedení a procházející sítě TI a jejich OP. Předpokládaný počet RD 58 + 10 BD (cca 160 BJ).
Z důvodu jejího velkého rozsahu a existence velkého množství limitů v lokalitě (zejména sítě TI a jejich ochranná pásma), je nutno její podrobnější řešení prověřit územní studií. V rámci územní studie je
nutno prověřit možnost případného vymezení ploch pro realizaci bytových domů a občanského vybavení, vymezit plochy veřejných prostranství a základní komunikační systém. Z důvodu odclonění této
lokality od plánovaného obchvatu byla na severní a východní straně lokality vymezena plocha veřejné zeleně Zz1.
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, která byla vymezena v souladu se změnou č. 2 stávajícího ÚPSÚ. V tomto sektoru města je prostor pro další rozvoj omezen trasování nového obchvatu města.
V této souvislosti je zde vhodně navržena plocha izolační zeleně Zz1 oddělující území určené pro bydlení od budoucího obchvatu. Ke kvalitě bydlení přispějí jak podmínky využití plochy stanovující rozsah
veřejných prostranství i regulativy zastavěnosti a výškové hladiny zástavby a související stávající i navrhované plochy sportu. Negativní vliv z hlediska ZPF je v tomto případě nevyhnutelný, koeficient
zastavitelnosti i minimální rozloha pozemků jsou navrženy vhodně. Vnitřní dispozici RD situovaných u severní hranice plochy doporučujeme koncipovat tak, aby obytné místnosti (ložnice, dětské pokoje) byly
orientovány v poloze odvrácené od budoucího obchvatu, resp. zvolit takové technické řešení staveb, aby neobsahovaly chráněné prostory orientované směrem k převažujícímu zdroji hlukové zátěže (tj. aby
zde nebyly umístěny pobytové místnosti s přirozeným větráním směrem k severu).
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

při ul. Na Olivě, k.ú. Opočno, Zb5 výměra 0,48 ha, Zb6 výměra 0,5; třída ochrany I

Zb5,6 BH

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

-1/B/dp

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb5 Na Olivě, Bydlení
v RD, městské a
příměstské BH

+1/B/dp

0
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5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/B/dp
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Zb6 Na Olivě, Bydlení
v RD, městské a
příměstské BH

+1/B/dp

0

-1/B/dp

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

+1/B/dp

0

0

-1/B/dp

Komentář:
Drobné plochy bydlení Zb6 a Zb5 vymezené na dosud volných plochách v zastavěném území v lokalitě Na Olivě. Podmínkou využití lokality je u části lokality při silnici II. třídy v další fázi řízení doložení
dodržení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení
hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; BD - max. 3 NP bez podkroví; OP sítí TI. Předpokládaný počet RD Zb5 3 BD (36 BJ);
Zb6 předpoklad 3 BD (36 BJ). V plochách Zb5 a Zb6 bude vytvořen významnější počet veřejných parkovacích stání (tj. nad rámec potřeby umísťované funkce BH. Z urbanistického hlediska je žádoucí pro
sídlo městského charakteru rezervovat samostatné plochy právě pro realizaci bytových domů. V okolí zastavitelné plochy se vyskytují vícepodlažní budovy, lokalita se neuplatňuje v dálkových podhledech.
Jihozápadní hranice ploch byla zvolena s ohledem na stanovené záplavové území v blízkosti plochy Zb6 a další limity využití území.
Jedná se o dvě menší vzájemně související plochy bydlení vymezené na dosud volných plochách uvnitř zastavěného území v lokalitě Na Olivě, plocha Zb6 byla v původním ÚPSÚ určena pro výrobu.
S výjimkou hlukové zátěže, bez podstatných střetů s environmentálními limity využití území. Vnitřní dispozici RD situovaných podél ulice Na Olivě doporučujeme koncipovat tak, aby obytné místnosti (ložnice,
dětské pokoje) byly orientovány v poloze odvrácené od ulice Na Olivě, resp. zvolit takové technické řešení staveb, aby neobsahovaly chráněné prostory orientované směrem k převažujícímu zdroji hlukové
zátěže (tj. aby zde nebyly umístěny pobytové místnosti s přirozeným větráním směrem k ulici Na Olivě).
Plochy jsou navrženy v souladu s principem ochrany území před rozšiřováním zástavby do krajiny. Podmínky využití ploch a jejich zastavitelnost jsou navrženy vhodně.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Na Olivě nebudou mít směrem k tomuto zdroji hluku umístěny hlukově chráněné fasády.

Západ Ořechová II, k.ú. Opočno, výměra 8,53 ha, IV. + V. třída ochrany půdy

Zb7 BI

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

-1/B/dp/K

0

-2/L/dp/K

-1/L/dp/K

0

-1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb7 Západ Ořechová
II, Bydlení v RD,
městské a příměstské
BI

+1/L/dp

0
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5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

-1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/L/dp
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Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na západním okraji města v prostoru mezi zahrádkářskou kolonií, silnicí II/30815 a tokem Zlatého potoka. Ze západu dále navazují plochy průmyslové zóny
Zv3 a Zv2. Dopravní obsluha ze silnice III. třídy, v lokalitě bude vymezena plocha pro občanské vybavení v min. rozsahu 4000 m2; u části lokality při silnici II. třídy bude v další fázi řízení doloženo
nepřekročení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného
překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; maximální koeficient
zastavění pozemku rodinného domu - 0,4; v rámci lokality bude řešeno pěší propojení od ulice Nádražní směrem ke Zlatému potoku; podél silnice III. třídy je přípustné i umístění bytových domů; stavby na
pozemcích RD - max. 2 NP bez podkroví, stavby BD - max. 4 NP bez podkroví; OP silnice III třídy a procházející sítě TI a jejich OP. Předpokládaný počet RD 46 + 10 BD (Celkem 90 bytových jednotek).
Lokalita je z větší části vymezena na pozemcích ve vlastnictví města Opočna a v současnosti již probíhají přípravné projektové práce pro její využití (studie pro lokalitu „Ořechová II“). V rámci plochy bude
vymezena plocha veřejného prostranství v min. rozsahu 4000 m 2. Z tohoto důvodu již není pro plochu předepsána podmínka zpracování územní studie. Při severním okraji plochy Zb7 (podél silnice III. třídy)
je uvažováno s výstavbou bytových domů (cca 10 BD se 3-4 NP s max. 90 byty celkem), což zde ÚP připouští. V rámci připravované studie se počítá s návrhem protihlukové ochrany budoucí obytné
zástavby, která bude ležet v blízkosti silnice III. třídy. S ohledem na tuto skutečnost, byly pro pás zástavby ležící v těsném sousedství silnice III. třídy stanoveny jiné podmínky podlažnosti, než v části
vzdálenější od silnice III. třídy.
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, která byla vymezena jako zastavitelná již ve změně č. 1 stávajícího ÚPSÚ, plocha je značně rozsáhlá a situována v poměrně exponovaném prostoru
západního svahu mimo dosah urbanizovaného prostoru města. Vymezením plochy dojde kumulaci mírně negativních vlivů z hlediska ZPF a retenční schopnosti krajiny. Podmínky využití plochy stanovující
rozsah veřejných prostranství i regulativy zastavěnosti a výškové hladiny zástavby jsou navrženy vhodně. Negativní vliv z hlediska ZPF je v tomto případě hodnocen jako mírně významný především
z důvodů připravenosti plochy pro zástavbu, z hlediska rozsahu plochy a kumulace s okolními plochami v kontextu dlouhodobě klesající populace Opočna. Je třeba zmínit, že k zastavitelnosti plochy již byl
dán předběžný souhlas v rámci změny č. 1 ÚPSU a v současnosti je zpracována územní studie, řešící vnitřní diferenciaci plochy a její napojení na okolí. Vnitřní dispozici RD situovaných u severní hranice
plochy doporučujeme koncipovat tak, aby obytné místnosti (ložnice, dětské pokoje) byly orientovány v poloze odvrácené od silnice III. třídy, resp. zvolit takové technické řešení staveb, aby neobsahovaly
chráněné prostory orientované směrem k převažujícímu zdroji hlukové zátěže (tj. aby zde nebyly umístěny pobytové místnosti s přirozeným větráním směrem k severu). Z důvodů identifikovaných
negativních vlivů zejména z hlediska retenční schopnosti krajiny, záboru ZPF a vlivu na krajinný ráz a dostatku kapacity ostatních vymezených ploch bydlení v ÚP je plochu nutno považovat pouze za
podmíněně akceptovatelnou vzhledem k pokročilosti a charakteru přípravy koncepce jejího zastavění. V souvislosti s rozsahem plochy Zb7 a kumulaci vlivů souvisejících zastavitelných ploch v západní části
řešeného území, považujeme územně související plochu Zb8 za prozatím nadbytečnou a doporučovali bychom stanovit etapizaci její zastavitelnosti až po většinovém zastavěplochy Zb7. V ploše Zb7 je třeba
důsledně vyžadovat uplatnění pravidel pro efektivní hospodaření s dešťovými vodami a jejich zadržení na pozemcích.
Plocha je podmíněně akceptovatelná. V této souvislosti doporučujeme uvolnit plochu Zb8 pro zástavbu až po zaplnění nejméně 60% plochy Zb7.

Ořechová I, k.ú. Opočno, výměra 2,62 ha, V. třída ochrany půdy

Zb8 BI

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

Referenční cíle životního
prostředí

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů
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5. ovzduší
klima

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6. hluk

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz
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Zb8 Ořechová I,
Bydlení v RD, městské
a příměstské BI

+1/L/dp

0

-1/B/dp/K

-1/B/dp/K

-1/L/dp/K

-1/L/dp/K

0

+1/B/dp

+1/B/dp

0

0

-1/B/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na západním okraji města v severně od stávající postupně zastavované plochy Ořechová I. Dopravní obsluha ze silnice III. třídy a místních komunikací,
podmínkou využití lokality je vymezení veřejného prostranství v min. rozsahu 1000 m 2; u části lokality přiléhající k plochám výroby bude v další fázi řízení doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze
silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro
hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,4; RD - max. 1
NP + podkroví; OP elektrického vedení a trafostanice. Předpokládaný počet RD 25.
Plocha je vymezena jako pokračování stávajícího obytného celku v lokalitě Ořechová I. Plocha nebyla vymezena v předchozí ÚPD, jedná se však o logické umožnění rozšíření stávajícího obytného celku o 2
řady rodinných domů. S ohledem na rozsah plochy je nutno v rámci podrobnějšího řešení vymezit plochu veřejného prostranství v min. rozsahu 1000 m 2. Při podrobnějším řešení je nutno zohlednit ochranné
pásmo elektrického vedení, resp. trafostanice;
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, vymezena v návaznosti na v současnosti již částečně zastavěnou plochu Ořechová I, Vymezením plochy dojde ke kumulaci negativních vlivů z hlediska ZPF a
retenční schopnosti krajiny. Podmínky využití plochy stanovující rozsah veřejných prostranství i regulativy zastavěnosti a výškové hladiny zástavby jsou navrženy vhodně. Negativní vliv z hlediska ZPF je
v tomto případě hodnocen jako akceptovatelný vzhledem k rozsahu plochy a bonitě půdy. Koeficient zastavitelnosti i minimální rozloha pozemků jsou navrženy vhodně. Hluk z navazující plochy lehké výroby
nepřesáhne hranici plochy výroby.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP. Plochu doporučujeme uvolnit pro zástavbu až po zaplnění cca 60% plochy Zb7.

Čánka sever, k.ú. Čánka, výměra 0,51 ha, IV. třída ochrany půdy

Zb9 BV

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb9 Čánka sever,
Bydlení venkovské BV

+1/B/dp

0

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

www.amecfw.cz

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

0
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Komentář:
Drobná plocha bydlení doplňující tvar zastavěného území místní části Čánka. Min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 800 m2, nebo menší, pokud se bude jednat o pozemek
zahrnutý v ploše Zb9 ke dni vydání ÚP Opočno; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné rekreace - 0,3, 1NP + podkroví; OP sítí TI, OP lesa. Předpokládaný počet RD 5.
Drobná plocha bydlení vhodně doplňující stávající zastavěné území Čánka, bez významného vlivu na životní prostředí. Podmínky využití plochy a její zastavitelnost jsou navrženy vhodně. Při podrobnějším
řešení je nutno zohlednit ochranné pásmo elektrického vedení, resp. trafostanice a pásmo 50 m od hranice lesa.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Čánka jih, k.ú. Čánka, výměra 0,56 ha, bez záboru ZPF

Zb10 BV

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

0

0

-1/B/dp

0

0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb10 Čánka jih,
Bydlení venkovské BV

+1/B/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

0

Komentář:
Drobná plocha bydlení doplňující tvar jižní části zastavěného území místní části Čánka. Min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000 m2; maximální koeficient zastavění pozemku
rodinného domu a stavby rodinné rekreace - 0,3, 1NP + podkroví. Předpokládaný počet RD 5.
Drobná plocha bydlení vhodně doplňující stávající zastavěné území Čánka, bez významného vlivu na životní prostředí. Podmínky využití plochy a její zastavitelnost jsou navrženy vhodně.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Zb11, Zb12, Zb13
BV

Dobříkovec, k.ú. Čánka, výměra Zb11 0,59 ha, Zb12 0,26 ha, Zb13 0,72 ha, II. třída ochrany půdy
Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0
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Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zb11 Dobříkovec sever, Bydlení
venkovské - BV

+1/B/dp

0

0

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

+1/B/dp

0

0

0

Zb12 Dobříkovec sever, Bydlení
venkovské - BV

+1/B/dp

0

0

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

+1/B/dp

0

0

0

Zb13 Dobříkovec jihovýchod, Bydlení
venkovské - BV

+1/B/dp

0

0

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

+1/B/dp

0

0

0

Komentář:
Tři drobné plochy bydlení vhodně doplňující tvar zastavěného území osady Dobříkovec. Min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000 m2; maximální koeficient zastavění pozemku
rodinného domu a stavby rodinné rekreace - 0,3, 1NP + podkroví. Předpokládaný počet RD 4+2+6. U Zb13 u části lokality při silnici II. třídy bude v další fázi řízení doloženo nepřekročení hygienických limitů
hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení hygienických limitů
stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření.
Bez významného vlivu na životní prostředí. Podmínky využití plochy a její zastavitelnost jsou navrženy vhodně. Vnitřní dispozici RD případně situovaných podél silnice II/304 v případě plochy Zb 13
doporučujeme koncipovat tak, aby obytné místnosti (ložnice, dětské pokoje) byly orientovány v poloze odvrácené od této komunikace, resp. zvolit takové technické řešení staveb, aby neobsahovaly chráněné
prostory orientované směrem k převažujícímu zdroji hlukové zátěže (tj. aby zde nebyly umístěny pobytové místnosti s přirozeným větráním směrem k silnice II/304)
Vymezení ploch je akceptovatelné, u plochy Zb13 neumisťovat hlukově chráněné fasády domů podél silnice II/304 směrem k této komunikaci.

Zo1 OS

Opočno, k.ú. Opočno, výměra 1,85 ha, (I. třída ochrany ZPF 1,39 ha, III. třída ochrany ZPF 0,46 ha)
Environmentální pilíř udržitelného rozvoje
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Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zo1 Opočno,
Tělovýchova a sport
OS

+2/L/dp

+2/L/dp

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+2/L/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

0

Komentář:
Zastavitelná plocha pro realizaci sportoviště ve vazbě na stávající městský sportovní areál v Opočně; dopravní obsluha z místních komunikací a ze stávajícího areálu, vazba na zastavitelnou plochu Zb4;
minimální podíl zeleně v zastavitelné ploše - 0,2; OP elektrického vedení 35 kV.
Plocha sportu rozšiřující stávající sportovní areál v Opočně a zázemí návrhové plochy bydlení Zb4. Bez významných negativních vlivů na životní prostředí pozitivně se projeví především z hlediska sociálního
pilíře udržitelného rozvoje v podobě zlepšení kvality bydlení a možností zdravého trávení volného času. Podmínky využití plochy a její zastavitelnost jsou navrženy vhodně.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Čánka, k.ú. Čánka, výměra 0,38 ha, (II. třída ochrany ZPF)

Zo2 OV

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje
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1. obyvatelstvo, lidské zdraví

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí
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4. voda

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz
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Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zo2 Čánka, občanské
vybavení veřejné OV

+2/L/dp

0

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

0

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

-1/B/dp

-1/B/dp

0

0

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+2/L/dp

0

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

0

Komentář:
Zastavitelná plocha pro realizaci občanské vybavenosti v místní části Čánka; dopravní obsluha z místních komunikací a přes stabilizované plochy, OP lesa a OP vodoteče.
Plocha občanské vybavenosti bez významného negativního vlivu na životní prostředí pozitivně se projeví především z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje zlepšením kvality bydlení v místě.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Na Olivě, k.ú. Opočno, výměra 3,49 ha, I. třída ochrany půdy

Zv1 VL

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

-1/L/dp

-1/B/dp

-2/L/dp

-1/L/dp

0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zv1 Na Olivě, Lehká
výroba, VL

+1/L/dp

0
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5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

-1/B/dp

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/B/dp
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Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na jihozápadním okraji města v návaznosti na stávající plochy výroby a budoucí obchvat města. Dopravní obsluha ze silnice II. třídy, případně přes plochy
stabilizované; budoucí objekty nepřesáhnou výškovou hladinu zástavby navazujících ploch výroby; po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen souvislý pás pohledově izolační zeleně v min. šíři
10 m (severní, západní a jižní okraj lokality);
min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený výrobní areál v rámci lokality); v lokalitě bude respektován významný strom; v
další fázi řízení bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě (v součtu vlivů kumulativních a synergických) u nejbližších stávajících chráněných vnitřních prostorů a chráněných
venkovních prostorů staveb; OP elektrického vedení 35 kV a trafostanice.
Plocha nerušící výroby, vhodně navazující na plánovaný obchvat města a obdobné funkce v území. Podmínky využití plochy jsou navrženy tak, že nedojde k významným negativním vlivům na veřejné zdraví
a životní prostředí s výjimkou záboru půdy II. třídy kvality.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

K Vodětínu, k.ú. Opočno, výměra 8,85 ha, II. třída ochrany půdy

Zv2 VL

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

-1/L/dp/K

-1/B/dp/K

-2/L/dp/K

-2/L/dp/K

0

+1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zv2 K Vodětínu,
Lehká výroba, VL

+1/L/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/B/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na západním okraji města v návaznosti na dopravní koridory a prostor nádraží a jeho okolí s obdobnými funkcemi za účelem vymezení tohoto prostoru pro
výrobní funkce na úrovni celého města. Dopravní obsluha ze silnice III. třídy;
budoucí objekty nepřesáhnou výškovou hladinu zástavby navazujících ploch výroby; po obvodu plochy na styku s volnou
krajinou bude zřízen souvislý pás pohledově izolační zeleně v min. šíři 15 m (jižní a východní okraj lokality); min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený výrobní areál v rámci
lokality); výšková regulace zástavby - max. výška zástavby 11 m od rostlého terénu; pro lokalitu je stanovena etapizace výstavby předpokládající zastavění severní poloviny plochy v I. etapě a jižní poloviny
v II. etapě. OP technické infrastruktury (plyn, vrchní elektrické vedení 35 kV, kanalizace, telekomunikační kabely), hlavní odvodňovací zařízení.
Zastavění jižní části plochy Zv2 je podmíněno zastavěním minimálně 75 % plochy severní části lokality (včetně vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení). Hranice obou etap je tvořena hlavním
odvodňovacím zařízením, které se nachází ve střední části lokality Zv2.
Plocha nerušící výroby, vhodně navazující na dopravní infrastrukturu a obdobné funkce v území. Podmínky využití plochy jsou navrženy tak, že nedojde k významným negativním vlivům na veřejné zdraví a
životní prostředí s výjimkou záboru půdy I. a II. třídy kvality. Byly identifikovány mírně negativní vlivy s kumulativním dopadem v kontextu okolních návrhových ploch výroby (Zv3) a plochy bydlení Zb7
především vůči retenční schopnosti území, ZPF a fragmentaci krajiny. Převzetím plochy ze stávajícího územního plánu, dochází ke střetu s nově vymezeným záplavovým územím. V této souvislosti je

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

www.amecfw.cz

67 / 133

vhodně navržena etapizace zastavitelnosti plochy Zv2 a podmínky využití plochy v koordinaci s vodoprávním úřadem a správcem toku.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že při zástavbě budou dodrženy technické podmínky stanovené příslušným vodoprávním úřadem a správcem toku z hlediska zásahu do
vymezeného záplavového území.

K Vodětínu, k.ú. Opočno, výměra 8,90 ha, II. třída ochrany půdy

Zv3 VL1

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

-1/L/dp/K

-1/B/dp/K

-2/L/dp/K

-2/L/dp/K

0

+1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zv3 K Vodětínu,
Výroba a skladování,
VL1

+1/L/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/L/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha velkého rozsahu pro realizaci průmyslové zóny je vymezena na západním okraji města v návaznosti na dopravní koridory a prostor nádraží a jeho okolí s obdobnými funkcemi za účelem
vymezení tohoto prostoru pro výrobní funkce na úrovni celého města. Dopravní obsluha ze silnice III. třídy; po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen souvislý pás pohledově izolační zeleně v
min. šíři 15 m (jižní a východní okraj lokality); min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený výrobní areál v rámci lokality); výšková regulace zástavby - max. výška zástavby 13 m od
rostlého terénu; v navazujících dokumentacích bude prokázáno, že navržená zástavba je řešena způsobem maximálně eliminujícím negativní vliv na krajinný ráz, resp. eliminujícím negativní působení v
dálkových pohledech. OP technické infrastruktury (plyn, vrchní elektrické vedení 35 kV, kanalizace, telekomunikační kabely), hlavní odvodňovací zařízení.
Plocha lehké a středně těžké výroby, vhodně navazující na dopravní infrastrukturu a obdobné funkce v území. Podmínky využití plochy jsou navrženy tak, že nedojde k významným negativním vlivům na
veřejné zdraví a životní prostředí s výjimkou záboru půdy I. a II. třídy kvality. Byly identifikovány mírně negativní vlivy s kumulativním dopadem v kontextu okolních návrhových ploch výroby (Zv3) a plochy
bydlení Zb7 především vůči retenční schopnosti území, ZPF a fragmentaci krajiny. Převzetím plochy ze stávajícího územního plánu, dochází ke střetu s nově vymezeným záplavovým územím. V této
souvislosti je vhodně navržena etapizace zastavitelnosti plochy Zv2 a podmínky využití plochy v koordinaci s vodoprávním úřadem a správcem toku.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že při zástavbě budou dodrženy technické podmínky stanovené příslušným vodoprávním úřadem a správcem toku z hlediska zásahu do
vymezeného záplavového území.

Zz1, Zz2, Zz3 ZV

U obchvatu, k.ú. Opočno, výměra Zz1 3,85 ha, Zz2 0,42 ha, Zz3 0,41 ha, z toho 3,59 ha I. třída ochrany a 0,82 II. třída ochrany půdy
Environmentální pilíř udržitelného rozvoje
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Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zz1 Opočno – u
obchvatu, Izolační a
ochranná zeleň ZV

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

-1/B/dp

+1/L/dp

+1/B/dp/S

+1/B/dp/S

+1/B/dp

0

0

+1/B/dp

Zz2 Opočno – u
obchvatu, Izolační a
ochranná zeleň ZV

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

-1/B/dp

+1/B/dp

+1/B/dp/S

+1/B/dp/S

+1/B/dp

0

0

+1/B/dp

Zz3 Opočno – u
obchvatu, Izolační a
ochranná zeleň ZV

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

-1/B/dp

+1/B/dp

+1/B/dp/S

+1/B/dp/S

+1/B/dp

0

0

+1/B/dp

Komentář:
Navržené plochy veřejné zeleně prostorově oddělují plochy bydlení od silničního obchvatu města na severním okraji Opočna plochy zeleně budou sloužit i jako zeleň izolačního charakteru.
Pozitivní vliv z hlediska retenční schopnosti krajiny a především ochrany území před hlukovou a imisní zátěží, synergický efekt pozitivního působení v kontextu vybudování obchvatu města.
Osazení ploch by mělo být podmínkou zprovoznění obchvatu.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Zz4

Na Olivě, k.ú. Opočno, výměra 0,22 ha I. třída ochrany
Environmentální pilíř udržitelného rozvoje
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Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

+1/B/dp

0

-1/B/dp

+1/B/dp

+1/B/dp

+1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zz4 Opočno – Na
Olivě, veřejná zeleň,
izolační a ochranná
ZV

+1/B/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

+1/B/dp

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

Komentář:
Navržená plocha izolační zeleně, prostorově oddělující plochu bydlení Zb6 od stávající plochy výroby. Bude sloužit i jako zeleň izolačního charakteru.
Pozitivní vliv z hlediska retenční schopnosti krajiny a především ochrany území před hlukovou a imisní zátěží.
Osazení ploch by mělo být podmínkou výstavby v ploše Zb6.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

U nádraží, k.ú. Opočno, výměra 0,74 ha II. třída ochrany

Zz5

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

www.amecfw.cz

4. voda

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace
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Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zz5 Opočno – u
nádraží, Izolační a
ochranná zeleň ZO

+1/B/dp

0

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

+1/B/dp

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

-1/B/dp

+1/L/dp

+1/B/dp

+1/B/dp

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

+1/B/dp

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektoni
ckého a
archeologic
kého
dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonic
ké dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

Komentář:
Navržená plocha izolační zeleně, prostorově oddělující dopravní koridory a plochy průmyslu u nádraží. Bude sloužit i jako zeleň izolačního charakteru.
Pozitivní vliv z hlediska retenční schopnosti krajiny a především krajinotvorné funkce.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

U Zbrojnice, k.ú. Opočno, 0,13, I. třída ochrany

Zp1

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

Referenční cíle
životního prostředí

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

1.1 zlepšit
kvalitu života
obyvatel sídel
a sociální
determinanty
lidského zdraví

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

1.2
podporovat
environmentál
ně šetrné
formy
rekreace a
zdravý životní
styl

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenní
ch krizových
situací

2. fauna,
flóra,
biodiverzi
ta-ta,
ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

2.1 chránit
ohniska
biodiverzit
ya
omezovat
fragmenta
ci krajiny

3.1
omezovat
nové trvalé
zábory ZPF
a PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1
posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol.
funkce
vodních
útvarů

www.amecfw.cz

5. ovzduší
klima

5.1
snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem
na NOx a
PM10

6. hluk

6.1
snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánování
m přispět k
optimalizac
i územního
rozvoje
sídel a
ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní
a
nákladní
silniční
dopravo
u
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Zp1 Opočno – U
Zbrojnice, Veřejné
prostranství ZP

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

0

-1/B/dp

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

0

+1/B/dp

Komentář:
Navržená plocha veřejného prostranství navazuje na navrženou promenádu; nutno zohlednit polohu lokality v záplavovém území.
Pozitivní vliv z hlediska veřejného zdraví a sociálních determinant především v podobě zlepšení možností zdravého trávení volného času, předpokládá se pozitivní vliv na estetické hodnoty území. Při
realizaci je třeba zamezit vzniku trvalých staveb, které by omezovaly rozliv povodňových vod.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

u hřbitova, k.ú. Opočno, výměra 0,18 ha, převážně v I. třídě ochrany ZPF

Zd1

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

+1/B/dp

0

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zd1 Opočno – U
hřbitova, parkoviště
DS1

+1/B/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

0

Komentář:
Navržená plocha dopravy určená pro parkoviště u hřbitova, nutno zohlednit vazbu na zastavitelnou plochu Zb4; nutno zohlednit ochranné pásmo elektrického vedení a dalších sítí TI. S výjimkou záboru ZPF
a snížení retenční schopnosti krajiny bez negativních vlivů na životní prostředí.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Zd2 + Zd3

u Broumaru, k.ú. Opočno, Zd2 výměra 0,29 ha, převážně ve IV. třídě ochrany ZPF, Zd3 výměra 0,38 ha III. a IV. třídy ochrany
Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

www.amecfw.cz
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Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

5. ovzduší
klima

7. Sídla, urbanizace

6. hluk

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zd2 Opočno – U
Broumaru, parkoviště
DS1

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

Zd3 Opočno – U
Broumaru, parkoviště
DS1

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

Komentář:
Navržené plochy dopravy určeny pro parkoviště u Broumaru z důvodů potřeby návštěvníků, nutno zohlednit částečnou polohu v OP vodního zdroje II. stupně (Zd2) a částečnou polohu lokality Zd3
v záplavovém území. Plocha Zd2 v současnosti slouží jako skládka sypkých materiálů, plocha Zd2 jako orná půda. Budoucí parkoviště je třeba vybavit prostředky pro záchyt ropných látek. S výjimkou záboru
ZPF, zásahu do záplavového území bez podstatných negativních vlivů na životní prostředí. Vzhledem ke stávajícímu využití území je snížení retenční schopnosti zanedbatelné. V rámci plochy Zd3 je třeba
respektovat podmínky správce toku s ohledem na zachování rozlivových možností v záplavovém území.
Akceptovatelné za podmínky vybavení parkoviště prostředky pro zachycení ropných látek.

Dobrušská, k.ú. Opočno, výměra 0,29 ha, I. a III. třída ochrany ZPF

Zd4

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

www.amecfw.cz

4. voda

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz
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Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zd4 Opočno –
Dobrušská, parkoviště
DS1

+1/B/dp

0

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

+1/B/dp

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

0

Komentář:
Návrh parkoviště při ulici Dobrušská pro potřeby centra města, kde jsou významné problémy s parkovacími plochami zejména v turistické sezóně; parkoviště využitelné i pro zastavitelnou plochu bydlení Zb4.
Lokalitou bude vedena místní komunikace, která umožní napojení zastavitelné plochy Zb4 na silnici II. třídy v ulici Dobrušská. S výjimkou záboru ZPF a snížení retenční schopnosti krajiny bez negativních
vlivů na životní prostředí.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

u ČOV plocha pro kompostárnu, k.ú. Opočno, výměra 0,18 ha, ve II. třídě ochrany ZPF

Zt1

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

+1/B/dp

0

-1/B/dp

0

0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Zt1 Opočno – u ČOV,
plocha technické
infrastruktury TI

+1/B/dp

0

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

www.amecfw.cz

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

0

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

0
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Komentář:
Navržená plocha technické infrastruktury určená pro kompostárnu v sousedství ČOV. S výjimkou záboru ZPF bez negativních vlivů na životní prostředí.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Koridory pro dopravní infrastrukturu

A.VI.2

obchvat města, k.ú. Opočno, výměra 15,654 ha

Kd1

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

+1/L/dp

-1/B/dp

-2/L/dp

-1/L/dp

+1/L/dp

+1/L/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Kd1, obchvat města,
DS

+1/L/dp

0

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/L/dp

+2/L/dp

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/L/dp

Komentář:
Jedná se o vymezení dlouhodobě sledovaného koridoru obchvatu města, tvořeného přeložkou silnice II/298 s nově navrženým napojením silnice II/304, realizace staveb a zařízení, změny staveb a změny
využití pozemků v koridoru Kd1 dle příslušného zařazení do funkčních ploch jsou možné až po realizaci staveb přímo souvisejících s obchvatem města.
Dlouhodobě sledovaný záměr obchvatu města Opočna, posouzen v rámci EIA kód záměru HKK796, vydán negativní závěr zjišťovacího řízení rozhodnutím č.j. 26055/ZP/2015-Čr. Ke stavbě bylo vydáno
územní rozhodnutí Realizace obchvatu bude mít významný pozitivní vliv na zlepšení dopravní situace a bezpečnosti v centru města Opočna a s tím spojené snížení hlukové i imisní zátěže obyvatel. Při
vložení nové komunikace do území je třeba učinit taková technická opatření na stavbě a nejbližších chráněných objektech, aby bylo zajištěno dodržení hlukových limitů, a to včetně ověření situace po
zprovoznění stavby kontrolním měřením. Obchvat je v místech, kde je to možné vhodně oddělen od rezidenčních ploch plochami izolační zeleně, v místě kontaktu koridoru se stabilizovanými plochami je
třeba zajistit technickou ochranu obytných objektů před hlukem z provozu na této komunikaci.

Akceptovatelné za podmínky realizace protihlukových opatření za účelem dodržením hlukových limitů vůči nejbližším chráněným objektům včetně ověření jejich účinnosti
měřením v rámci zkušebního provozu obchvatu.
Kd2 + Kd3

napřímení silnice II/298, k.ú. Čánka, výměra 2,395 ha Kd2 a 0,153 ha Kd3
Environmentální pilíř udržitelného rozvoje
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Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

+1/B/dp

-1/B/dp

-1/B/dp

0

+1/B/dp

+1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

Kd2+Kd3, napřímení
II/297, DS

+1/L/dp

0

5. ovzduší
klima

7. Sídla, urbanizace

6. hluk

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

-1/B/dp

Komentář:
Jedná se o dva úseky silnice II/298 na východním okraji Čánky, který je navržen k napřímení; realizace staveb a zařízení, změny staveb a změny využití pozemků v koridoru Kd2 dle příslušného zařazení do
funkčních ploch jsou možné až po realizaci staveb přímo souvisejících s přeložkou silnice.
Směrové napřímení silnice II/298 se pozitivně projeví především z hlediska zlepšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Z pohledu ostatních složek životního prostředí bez významných negativních
vlivů.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Plochy změn v krajině

A.VI.3

Lišťovina, k.ú. Opočno, výměra 1,97 ha převážně IV. třída ochrany

K1

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí
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4. voda

5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz
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Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

K1 Opočno –
Lišťovina, NL Plochy lesní

+1/B/dp

0

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

+1/B/dp

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

0

-1/B/dp

+1/L/dp

+1/B/dp

+1/B/dp

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

+1/B/dp

8. hmotné
statky a
kulturní
dědictví
včetně
architektonic
kého a
archeologické
ho dědictví

9.
krajina,
krajinný
ráz

8.1 chránit
kulturní a
architektonické
dědictví

9.1
chránit
krajinný
ráz

0

+1/B/dp

Komentář:
Zalesnění navržené v návaznosti na stávající plochy NL, a to převážně na ploše bývalé skládky u zemědělského areálu na západním okraji Opočna;
Pozitivní vliv z hlediska retenční schopnosti krajiny a především krajinotvorné funkce. Řešení identifikovaných závad a problémů k řešení dle ÚAP OPR Dobruška.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

U obory, k.ú. Opočno, výměra 3,39 ha III. třída ochrany

K2

Environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Složka životního
prostředí, sledovaná
témata udržitelného
rozvoje

2. fauna,
flóra,
biodiverzita
-ta, ÚSES

3. půda a
horninové
prostředí

4. voda

1.3 pomocí
prevence
chránit životní
prostředí a
obyvatelstvo
před důsledky
přírodních a
antropogenních
krizových
situací

2.1 chránit
ohniska
biodiverzity
a omezovat
fragmentaci
krajiny

3.1 omezovat
nové trvalé
zábory ZPF a
PUPFL a
chránit půdu
jako základní
složku
životního
prostředí s
důrazem na
zabezpečení
jejích funkcí

4.1 posilovat
retenční
funkci
krajiny a
zlepšovat
ekol. funkce
vodních
útvarů

5.1 snižovat
znečištění
ovzduší s
důrazem na
NOx a
PM10

6.1 snižovat
expozici
hluku
prostředky
územního
plánování

+1/B/dp

0

-1/B/dp

+1/L/dp

+1/B/dp

+1/B/dp

1. obyvatelstvo, lidské zdraví

Referenční cíle životního
prostředí

1.1 zlepšit kvalitu
života obyvatel
sídel a sociální
determinanty
lidského zdraví

1.2 podporovat
environmentálně
šetrné formy
rekreace a
zdravý životní
styl

K2 Opočno – U obory,
NS - Plochy smíšené
nezastavěného území

+1/B/dp

0
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5. ovzduší
klima

6. hluk

7. Sídla, urbanizace

7.1
efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
územního
rozvoje sídel
a ochraně
přírody a
krajiny

7.2
snižovat
zatížení
dopravní
sítě
v sídlech
zejména
tranzitní a
nákladní
silniční
dopravou

+1/B/dp

0
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Komentář:

Plocha s funkcí NS rozšiřující oboru Opočno u Dobříkovce pro vytvoření souvisle nezalesněného pastviště lesní zvěře;
Pozitivní vliv z hlediska vlivu na ohniska biodiverzity, retenční schopnosti krajiny a krajinotvorné funkce.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.
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A.VII

Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných
vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.
Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich
omezení.

Metodika vyhodnocení vlivů předkládané ÚPD na životní prostředí, lokality soustavy Natura 2000 a veřejné
(lidské) zdraví včetně metodiky vyhodnocení vlivů na ostatní pilíře udržitelného rozvoje je podrobně popsána
v kapitole Metodická východiska v úvodu tohoto dokumentu, resp. v dílčích kapitolách zaměřených na
konkrétní složky životní prostředí či specifické části vyhodnocení.
Předkládaný návrh územního plánu je zpracován především za účelem aktualizace koncepce územního
rozvoje pro správní území města Opočna a jako náhrada za dnes již v mnohém neaktuální územní plán
z roku 1995, ve znění později pořízených změn územního plánu. Předkládaná koncepce řeší především
rozvoj v oblasti bydlení a jeho doprovodných funkcí, rozšíření možností pracovního uplatnění obyvatel města
a zlepšení stávající situace v oblasti dopravní infrastruktury. Koncepce řešení územního plánu vychází ze
stávajícího ÚPSÚ a identifikovaných potřeb rozvoje a řešení závad v území.
V rámci posouzení nebyly zjištěny žádné podstatné skutečnosti, které by bránily vymezení navrhovaných
ploch se změnou funkčního využití území. Pouze plochu Zb8 navrhujeme uvolnit k zástavbě až po
většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7. Návrh územního plánu je tak z pohledu životního prostředí a
veřejného zdraví akceptovatelný s podmínkami a doporučeními, které vyplynuly ze SEA.
Níže uvádíme souhrn a porovnání identifikovaných kladných a záporných vlivů návrh územního plánu vůči
jednotlivým sledovaným složkám životního prostředí.

A.VII.1

Ovzduší

Pro hodnocený návrh územního plánu je možné současnou kvalitu ovzduší vyhodnotit na základě dat ČHMÚ
pro pětileté průměrné koncentrace (aktuálně z období 2011-2015).
Imisní limity pro průměrné roční koncentrace většiny sledovaných znečišťujících látek (PM 10, PM2,5, NO2,
benzen) jsou dle výše uvedených modelů v řešeném území spolehlivě plněny. Stejně jako na většině
urbanizovaných míst ČR bylo na základě pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
zmapováno překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren, ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší
přihlíží, v centru řešeného území je toto překročení na úrovni cca 50%.
Návrh územního plánu nepredisponuje umístěním zdrojů znečištění ve formě rozsáhlé průmyslové či jiné
výroby, jež by mohla být (vzhledem k navrhovaným regulativům) významným zdrojem znečištění ovzduší
emisemi či zápachem vůči stávající či navrhované obytné zástavbě.
Realizace obchvatu města a výsadba ochranné a izolační zeleně přispěje k relativnímu snížení imisní zátěže
především prachem v nejvíce exponovaných částech města.

A.VII.2

Voda

Návrh řešení územního plánu bude mít důsledky z hlediska zvýšení podílu zpevněných ploch, a tím i nároků
na odkanalizování území resp. bezpečné odvedení dešťových vod. Vzhledem k tomu, že předmětné plochy
jsou v rámci katastru obce relativně malého rozsahu a že jsou lokalizovány v dosud nezastavěném území,
lze tento vliv na retenční schopnost území označit za mírně negativní. V této souvislosti je vhodně navržena
etapizace zastavitelnosti plochy Zv2. V rámci SEA je doporučeno plochu Zb8 uvolnit k zástavbě až po
většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7. ÚP respektuje stanovené záplavové území Zlatého potoka
Q100, včetně vymezení jeho aktivní zóny, do které ÚP nenavrhuje žádné zastavitelné plochy.
V květnu 2017 bylo v řešeném území stanoveno záplavové území, které zahrnuje rozsáhlé území západně
od Zlatého potoka až k západním hranicím katastru. Do záplavového území tak spadají celé zastavitelné
plochy Zv2 a Zv3, které byly v předchozí ÚPD v tomto prostoru vymezeny. Dále je nutno konstatovat, že již
před stanovením záplavového území zahájilo Město Opočno jednání o prodeji pozemků v lokalitě Zv3 (resp.
lokalitě I/1 vymezené ve Změně č. 1 ÚPSÚ Opočno) za účelem realizace výrobního areálu. V rámci
zpracování návrhu ÚP Opočno byla problematika diskutována jak s Krajským úřadem, jako příslušným
vodoprávním úřadem, tak se správcem vodního toku - Povodím Labe, s.p. Na základě těchto konzultací byly
zastavitelné plochy Zv2 a Zv3, přebírané z předchozí ÚPD, v návrhu ÚP Opočno ponechány s tím, že
v navazujících řízeních bude nutné pro budoucí zástavbu umisťovanou v záplavovém území dodržet
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technické podmínky stanovené příslušným úřadem a správcem toku. S ohledem na skutečnost, že již byly
zahájeny práce na využití zastavitelných ploch vymezených předchozí ÚPD, a že nepřichází v úvahu vymezit
zastavitelné plochy tak, aby do záplavového území nezasahovaly (do záplavového území spadá velmi
rozsáhlé území), došel zpracovatel ÚP k závěru, že se jedná o významné důvody, které ho opravňují tyto
konkrétní zastavitelné plochy situované v záplavovém území v ÚP vymezit.¨
Do záplavového území zasahují zastavitelné plochy výroby (Zv2 a Zv3), zeleně (Zz4) a okrajové části
parkovišť navržených u rybníku Broumar (Zd2 a Zd3). V návrhu ÚP byly stanoveny podmínky pro využití
ploch v záplavovém území.
Jako konkrétní a důležité protipovodňové, protierozní a revitalizační opatření ÚP navrhuje úpravu průtoku
korytem Zlatého potoka pod mostem v ulici Hradecká na silnici II/298. Žádoucí je i odbahnění rybníka
Broumar, coby důležitého prvku protipovodňové ochrany města. Zvýšení retenční schopnosti území přinese i
navržená obnova návesního rybníčku v Čánce.
Negativní vlivy na kvalitu vody v tocích ani potenciál plošného znečištění z průmyslové výroby nebo
zemědělských zdrojů nebyly zjištěny.

A.VII.3

ZPF a PUPFL

Předkládaným návrhem územního plánu je navrhováno odnětí ZPF v celkovém úhrnu 57,17 ha pro
zastavitelné plochy a 5,36 ha pro plochy změn v krajině. Vymezeny jsou rovněž koridory pro umístění staveb
dopravní infrastruktury v rozsahu 18,2 převážně pro umístění stavby obchvatu města.
Pro plochy bydlení je v návrhu ÚP uvažován zábor ZPF v celkovém rozsahu 26,6 ha, pro občanskou
vybavenost 0,38 ha a pro plochy sportu 1,85 ha. Pro plochy výroby je uvažován zábor cca 21,25 ha, Pro
plochy parkovišť 1,14 ha a pro veřejná prostranství a veřejnou a ochrannou zeleň cca 5,77 ha. 0,18 ha
potom zabírá plocha pro kompostárnu v rámci technické infrastruktury.
Lze konstatovat, že v ÚP Opočno jsou vymezeny zastavitelné plochy jak na půdách nekvalitních, méně
kvalitních či nezemědělských pozemcích (Zb1, Zb2, Zb3a, Zb3b, Zb8, Zb9, Zb10, Zd2, Zd3), tak na půdách
I. a II. třídy ochrany. V ÚP Opočno jsou vymezeny zastavitelné plochy zejména většího rozsahu, které byly
téměř plně převzaty z předchozí ÚPD. Čánka a Dobříkovec nebyly ÚPD pokryty, proto jsou zastavitelné
plochy v těchto místních částech vymezeny nově (Zb9, Zb10, Zb11, Zb12 a Zb13). Z výše uvedených
zastavitelných ploch v Opočně (na půdách III.-V. třídy ochrany) nebyly v předchozí ÚPD obsaženy pouze
plochy Zb8, Zd2, Zd3 a východní část lokality Zb2.
Vliv územního plánu na zemědělský půdní fond je třeba hodnotit jako významně negativní především
z hlediska významného rozsahu ploch bydlení a ploch výroby. Významný negativní vliv byl identifikován
především v důsledku vymezení ploch průmyslu na půdách I. a II. třídy ochrany (Zv1, Zv2, Zv3) a rozsahu a
kvality půdy u některých ploch navrhovaných pro bydlení (Zb4, Zb7). V rámci SEA je doporučeno plochu Zb8
uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7. Důvodem je především již pokročilá
územní příprava a předchozí vymezení plochy Zb7 v ÚPD. V této souvislosti je třeba poznamenat, že nově
navrhovaný územní plán sleduje z převážné většiny koncepci platného ÚPSÚ a k záboru většiny
navrhovaných ploch tak již byl dán předběžný souhlas ze strany orgánu ochrany zemědělské půdy.
Navržený trvalý zábor zemědělské půdy nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové
poměry v území, síť stávajících zemědělských účelových komunikací a ani nebude ztěžovat
obhospodařování zbylé části ZPF. Zastavitelné plochy jsou situovány tak, aby budoucí zástavba směřovala k
ucelování tvaru zastavěného území, nevzniknou nové izolované plochy zastavěných území.
V ÚP Opočno je vymezena plocha změny v krajině K1 určená k zalesnění. Jde o prostor bývalé skládky V
Třešinkách u zemědělského areálu na západním okraji Opočna. V ÚP Opočno nejsou navrhovány záměry,
jejichž realizace by vyžadovala odnětí PUPFL.
Pásmo 50 m od okraje lesa místy zasahuje do zastavěného území a do následujících zastavitelných ploch:
Zo2, Zb9 (okrajově) v Čánce, Zb1 a Zd2 v Opočně. V tomto pásmu stavby podléhají souhlasu státní správy
lesů (dle zákona č. 289/1995 Sb., § 14 odst. 2).

A.VII.4

Horninové prostředí a surovinové zdroje

Každá stavba znamená zásah do horninového prostředí, nicméně na úrovni SEA nebyly zjištěny podstatné
negativní vlivy vymezených ploch a koridorů s rozdílným způsobem využití v ÚP Opočno ve vztahu
k horninovému prostředí a surovinovým zdrojům.
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A.VII.5

Flóra, fauna, ekosystémy

Návrh řešení předkládaného návrhu ÚP Opočno je v souladu s koncepcí řešení ÚSES s řešením
v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Z hlediska potenciálního zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nepředpokládáme
významné negativní vlivy realizace předkládaného územního plánu. Ekologicky významné segmenty krajiny
jsou návrhem územního plánu respektovány. Realizací navrhovaných ploch veřejné zeleně a ploch
ochranné a izolační zeleně dojde ke zvýšení podílu trvalé zeleně v území a pozitivním vlivům na veřejné
zdraví. Z hlediska ekologické stability krajiny se pozitivně projeví návrh změn v krajině.
V rámci všech návrhových ploch je nezbytné v maximální možné míře zachovat podíl ploch určených pro
zeleň a minimalizovat podíl zpevněných ploch.
Z orientačního terénního a rešeršního průzkumu, ale i z charakteristiky přítomných biotopů, nejsou
očekávány významné vlivy na biotickou složku krajiny.
Realizace záměrů, jimž dává územní plán rámec, tak pravděpodobně nebude mít podstatný vliv na migraci
organismů v území, nedojde k prostorovému omezení prvků ÚSES v řešeném území ani jejich vzájemnému
propojení.
Je třeba upozornit, že v dalších fázích projektové přípravy jednotlivých záměrů, jimž dává územní plán
rámec, je nutné tyto stavby v případě, kdy podléhají zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podrobit procesu EIA, a to včetně případného prověření vlivů záměru na chráněné druhy.

A.VII.6

Ochrana přírody

Žádná z návrhových ploch ÚP Opočno nezasahuje do ZCHÚ, přírodních parků ani územního systému
ekologické stability. V souladu se ZÚR Královéhradeckého kraje a v koordinaci s vydanými ÚPD sousedních
obcí územní plán respektuje a upřesňuje vymezené skladebné prvky ÚSES regionálního významu - RBK
784 a RBK 792. Územní plán dále upřesňuje a vymezuje skladebné prvky ÚSES lokálního významu (LBC,
LBK), to při zohlednění ÚAP a návazností na obdobné prvky ÚSES na správních územích sousedních obcí.
Územním plánem je vymezen ÚSES na regionální i lokální úrovni, který obsahuje následující prvky ÚSES:
ÚSES regionálního významu:
►

Regionální biokoridor RBK 784 - jako součást hydrofilní větve R ÚSES vybíhá z RBC 519 Broumar (na
hranici ř.ú.) a pokračuje s vazbou na Zlatý a Jalový potok k západu do RBC 518 Mochov (mimo řešené
území);

►

Regionální biokoridor RBK 792 - jako součást mezofilní větve R ÚSES vstupuje do jižní části ř.ú.
směrem od RBC 1632 Dřízna (mimo ř.ú.), s vazbou na lesní společenstva prochází opočenskou oborou
a přes RBC 519 Broumar opouští ř.ú. směrem k RBC H100 Mělčanské (mimo řešené území);

ÚSES lokálního významu:
►

Lokální biocentra - LBC 1 Vodětín, LBC 2 Bezděk, LBC 3 Kyselá, LBC 4 Na kopci, LBC 5 U vodárny,
LBC 6 Velká Hvězda, LBC 7 Na kamínku, LBC 8 Pod zámkem a LBC 9 Bažantnice;

►

Lokální biokoridory - LBK 1, LBK 2, LBK 3, LBK 4, LBK 5, LBK 6, LBK 7;

Jsou navrženy podmínky využití jednotlivých ploch tak, aby nedošlo k ovlivnění památných stromů.
Koeficient ekologické stability území je v řešeném území reprezentován hodnotou 0,43, což je hodnota
nízká, dle kategorizace indikátoru KES se jedná o území málo stabilní – neudržitelné. Nicméně je třeba
podotknout, že se jedná o hodnotu vytrženou z kontextu souvisejícího širšího okolí. Správní území města
Opočno je sice z převážné většiny tvořeno intenzivně využívanou kulturní krajinou s výrazným uplatněním
agroindustriálních prvků, nevyrovnaným zastoupením lesních porostů avšak pokud bychom měli hodnotit
kvalitu zde zastoupených ekologicky stabilnějších segmentů, je již vlastní přítomnost regionálních prvků
ekologické stability, EVL Opočno a Broumar indikátorem toho, že území města Opočna má z hlediska
ekologické stability poměrně dobrý potenciál. K tomu může významně přispět i návrhem územního plánu
vymezené dosud nerealizované prvky ÚSES, interakční prvky a prvky krajinné a sídelní zeleně. Návrh ÚP
Opočno tak není v zásadním rozporu s ekologickou únosnost krajiny.
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že předkládaný návrh ÚP nebude mít významný negativní vliv
na environmentálně cenné segmenty krajiny, pozitivně se projeví především zakotvení ÚSES v územně
plánovací dokumentaci obce.
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Zohledněna je též ochrana zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi (umožněním realizace protierozních
opatření, stabilizace a doplnění interakčních prvků aj.), protipovodňová ochrana (nezastavitelné pásy podél
většiny úseků vodních toků, zejména Zlatého potoka) a nezbytná ochrana přírodní složky v zemědělské
krajině (funkční odlišení, vymezení stávajících interakčních prvků a vodotečí, lokalizace významných stromů
aj.). ÚP vytváří další předpoklady ke zvýšení ekologické stability krajiny a k udržení či zkvalitnění krajinného
rázu (navržené plochy změn v krajině, doprovodná zeleň podél cest, funkční členění aj.).

A.VII.7

Krajina, hmotný majetek, kulturní dědictví

Řešením územního plánu nejsou vzhledem ke vzdálenostem a charakteru navrhovaných změn využití území
a stanovení podmínek využití ploch očekávány významné vlivy na krajinný ráz, estetické dominanty území
ani architektonické a archeologické dědictví.
Územní plán zpravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy stanovuje rozmezí výměry pro budoucí stavební
pozemky a pro pozemky určené pro umístění rodinných domů je stanoven koeficient maximálního zastavění,
a to za účelem zajištění přijatelné, v místě obvyklé hustoty zástavby. Dále je v rámci jednotlivých
zastavitelných ploch v ÚP Opočno stanovena podmínka minimální rozlohy pozemku rodinného domu, a to s
ohledem na charakter předpokládané zástavby (venkovské sídlo, městský charakter zástavby). Minimální
rozloha pro realizaci stavby rodinné rekreace byla stanovena rovněž ve funkčních plochách RI. Územním
plánem je dále obecně určena výšková hladina odpovídající charakteru zástavby. Z důvodů omezení
nežádoucího ovlivňování sousedních ploch a růstu intenzity využití pozemků je stanovena podmínka
nezvyšování podlažnosti stávajících bytových domů. ÚP umožňuje vznik výškově dominantních objektů,
pokud se bude jednat o objekty (zejména občanského vybavení veřejného charakteru či veřejností
užívaného) významné z hlediska jejich funkce a postavení ve struktuře města. Zde je vždy nutno důrazně
dbát na dosažení vysoké architektonicko-urbanistické úrovně těchto objektů a za současného respektování
obrazu města.
Na jednom z pohledově cenných míst (JZ od města při silnici II/298) je v ÚP je nově navržena rozhledna,
která by umožnila nejen komplexní pohled na město a zámecký komplex s oborou, ale i výhledy do dalekého
okolí.
V rámci koncepce krajiny je dán důraz na provázanost krajinné zeleně se zastavěným územím a
zastavitelnými plochami s cílem vytvořit komplexní systém zeleně. S tímto cílem jsou mj. navrženy plochy
sídelní (převážně veřejné) zeleně v okrajových částech zastavěného území (Zz1, Zz2, Zz3, Zz4). Je řešena
ochrana a rozvoj stávajících přírodních a krajinných hodnot v úzké návaznosti na rekreační využití krajiny. S
tím souvisí i respektování stávající sítě turistických značených tras, naučných stezek a cyklotras, které jsou v
koordinačním výkresu rovněž vyznačeny. Stejně tak jsou promítnuty i další prvky posilující estetickou stránku
krajiny a její rekreační využitelnost - aleje, významné solitérní stromy a skupiny stromů, krajinné dominanty s
výhledy a průhledy do krajiny z nejvýše položených částí apod.
Územním plánem je dále zvyšována prostupnost krajiny v důsledku návrhu pěšího propojení podél Zlatého
potoka od nádrží až k Broumaru s maximálním využitím stávajících cest. Součástí řešení je rovněž návrh 3
nových lávek přes Zlatý potok.
Vzhledem k prokázané přítomnosti archeologického dědictví v území s archeologickými nálezy s
archeologickými nálezy ve vymezeném regionu je nutné, aby v souladu s platnými právními předpisy majitelé
nemovitostí, respektive stavebníci tuto skutečnost zohlednili, a to konkrétně tím, že ještě ve fázi stavebního
záměru, nejpozději však ve fázi přípravy projektu zkontaktovali odbornou organizaci oprávněnou provádět na
tomto území archeologické výzkumy, kde jim bude poskytnuta informace, do jaké míry se jimi předložený
záměr dotkne archeologického dědictví a jakým způsobem lze případný negativní dopad realizace tohoto
záměru na zmíněné archeologické dědictví minimalizovat.
Informace o povaze řešeného území, tedy informace o tom, že jde o „území s archeologickými nálezy“, které
zahrnuje nemovité terénní situace i movité nálezy indikující osídlení datované do doby pravěké, středověké
a novověké a jako takové splňuje všechny podmínky pro to, aby bylo považováno za archeologické dědictví
ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované) vyhlášené pod č.
99/2000 Sb. m., a je rovněž chráněno dle platných právních předpisů, tj. zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, budou zahrnuty do závazné části územně plánovací dokumentace, neboť
tento fakt do jisté míry limituje využití daného území.

A.VII.8

Hluk

Podkladem pro zhodnocení vlivu na hlukovou situaci byly intenzity dopravy získané ze sčítání dopravy ŘSD
a hluková studie zpracovaná v rámci EIA pro stavbu obchvatu města (Výpočet hladin akustického tlaku ze
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silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu, Empla, září 2015). Strategické hlukové
mapy pro řešené území nebyly zpracovány.
Očekávané dopady z hlediska obyvatelstva a veřejného zdraví budou významně pozitivní v kontextu
především očekávaného zklidnění centra města, především z pohledu převedení významného podílu
dopravních zátěží z hustě osídlených území, včetně snížení nákladní dopravy. Navržený koridor pro obchvat
města je dlouhodobě sledován a ve své severní části je vymezen v blízkosti obytné zástavby severního
sektoru města. V této souvislosti byly v rámci projektové přípravy stavby navrženy protihluková opatření
k zamezení nadlimitního ovlivnění chráněných objektů hlukem z provozu pod budoucí komunikaci. Tato
navrhovaná opatření byla prověřena na základě hlukového modelu v rámci EIA pro obchvat města.
Výstavbu obchvatu města Opočna je třeba podmínit realizací protihlukových opatření za účelem
dodržením hlukových limitů vůči nejbližším chráněným objektům včetně ověření jejich účinnosti
měřením v rámci zkušebního provozu obchvatu.
Je nutné podotknout, že situace v území např. v otázce stávající hlukové zátěže je proměnlivá, a tudíž by
každý projekt měl být posouzen vůči aktuálnímu stavu hlukové zátěže a jeho příspěvku k ní na základě
konkrétních údajů o technickém řešení záměru a aktuálním pozadí sledovaného jevu včetně zahrnutí
kumulativních a synergických vlivů.

A.VII.9

Dopravní a technická infrastruktura

Vzhledem k intenzitám dopravy cca 3-6 motorových vozidel/24 hodin na sčítacích úsecích silnice II/298
představují průtahy silnic II. třídy nejen zhoršení životního prostředí a kvality bydlení v řešeném území, ale
též významnou urbanistickou bariéru, která kvůli průtahu II/298 Opočnem zasahuje i centrální Kupkovo
náměstí. Na průtahu ulicemi Hradecká a Nádražní je také koncentrována největší část dopravních závad,
které souvisejí především s nevyhovujícími směrovými, popř. šířkovými parametry, ale i s rozhledovými
poměry. Uvedená negativa by měla být zásadně eliminována navrženým obchvatem města (Kd1).
Nevyhovující je rovněž dopravní napojení zimního stadionu a sportovního areálu, což by měla zčásti zlepšit
uvažovaná MK ze silnice II/298 k ploše Zb4, vč. navrženého parkoviště Zd4. Nejviditelnějším problémem
dopravní situace v Opočně je zejména sezónní nedostatek parkovacích míst v centru města a rekreačně
využívané lokalitě u rybníka Broumar. Tam ÚP navrhuje dvě plochy nových parkovišť (Zd2 a Zd3), doplnění
parkovacích míst je navrženo též u městského hřbitova (Zd1). Kvalita silničních komunikací na ř.ú. je
vesměs vyhovující. ÚP v souladu se ZÚR navrhuje dílčí napřímení (přeložky) silnice II/298 na dvou
rizikových místech u Čánky (Kd2, Kd3).
Územní plán respektuje značené turistické a naučné stezky, cyklotrasy i cyklostezky v řešeném území. Nově
je v ÚP liniově navrženo 5 úseků komunikací pro pěší, cyklisty a případnou dopravní obsluhu přilehlých
pozemků, které významnou měrou zlepší prostupnost krajiny. V rámci jejich tras se počítá i s realizací dvou
nových lávek přes Zlatý potok. Pro převedení pěší a cyklistické dopravy přes navržený silniční obchvat
města (v rámci koridoru Kd1) ÚP navrhuje též lávku pro pěší a cyklisty přes počáteční úsek stávající
cyklostezky na severním okraji Opočna, který koliduje s uvažovanou trasou obchvatu. V územním plánu je
dále navrženo pěší zprůchodnění území podél Zlatého potoka - v návaznosti na stávající pěšinu od
kamenného mostku na předělu lokalit Podkostelí a Švamberk až po koupaliště u Broumaru, a to při
respektování přírodního charakteru tohoto území, vč. trasy RBK po toku.
Koncepce zásobování vodou vychází ze stávajícího stavu, Opočno a Čánka budou i nadále zásobovány vodou
ze stávajícího vodovodu. V těchto částech města bude zachován stávající způsob zásobování vodou,
nevyhovující úseky vodovodní sítě budou rekonstruovány (včetně hlavních vodovodních řadů a přivaděčů) a
v rámci navržených rozvojových lokalit budou realizovány nové vodovodní řady. Do budoucna se počítá se
zřízením nového vodního zdroje v lokalitě Legon, zvýšením kapacity vodovodního řadu, a v případě potřeby i
s realizací nového vodojemu. V místní části Dobříkovec je navrhována realizace vodovodu napojením na
stávající vodovod v části Čánka.
Koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod vychází ze stávajícího stavu. V Opočně zůstává
zachována stávající koncepce odvádění odpadních vod a jejich následné vyčištění na ČOV Opočno.
V místní části Čánka je navrhována realizace oddílné splaškové kanalizace a její zaústění na ČOV Opočno.
Dobříkovec zachovává řešení v podobě oddílné kanalizace a jejich odvedení na ČOV Opočno je výhledově
přípustné, budou-li pro to vhodné ekonomické a technické podmínky.
Koncepce zásobování plynem a teplem, vzhledem k plynofikaci většiny urbanizovaného území města,
vychází ze stávajícího stavu, který je vyhovující i pro výhled územního plánu. Územní plán respektuje a
upřesňuje koridor územní rezervy (označení koridoru Kt1) pro umístění propojovacího VTL plynovodu
s tlakem nad 40 barů Olešná - Kudowa-Zdrój s označením R1, v souladu s nadřazenou dokumentací (ZÚR
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Královéhradeckého kraje); jakékoli změny využití území včetně umisťování staveb a změn staveb v rámci
koridoru R1 nesmí znemožnit nebo podstatným způsobem ztížit budoucí případnou stavbu plynovodu.
Koncepce zásobování elektrickou energií, vychází ze stávajícího stavu, který je vyhovující i pro výhled
územního plánu. Požadovaný výkon pro rozvojové plochy bude zajištěn stávajícím vrchním a kabelovým
vedení o napětí 35 kV ze stávajících trafostanic, v případě potřeby budou vybudováno nové TS.
Předpokládá se zachování stávající koncepce odpadového hospodářství s umožněním zkvalitňování a
doplnění systému. Územním plánem je navrženo doplnění koncepce odpadového hospodářství o realizaci
vlastního sběrného dvora v rámci funkce Plochy smíšené obytné - komerční - SK ve stabilizovaných
plochách západně od centra Opočna v lokalitě Pálenka. Územním plánem je vymezena zastavitelná plocha
Zt1 (ve funkci Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI) za účelem možnosti realizace městské
kompostárny.
Návrh řešení dopravní a technické infrastruktury obsažený v předkládaném územním plánu tak nebude mít
závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Očekávat lze především pozitivní vliv
zlepšení dopravní dostupnosti, odstranění některých dopravních závad, zvýšení prostupnosti území a
vybavenosti technickou infrastrukturou.

A.VII.10 Obyvatelstvo a veřejné (lidské) zdraví
Faktory ovlivňující veřejné zdraví jsou pro účely vyhodnocení vlivů koncepcí na veřejné zdraví (HIA)
3
4
nazývány determinanty . Světová zdravotnická organizace za významné považuje následující determinanty :
5

► Sociální a ekonomické prostředí
► Životní prostředí (physical environment)
► Individuální charakteristiku a chování jednotlivců (životní styl)

Determinanty lidského zdraví působí ve vzájemné interakci. Rozdělení je mnohdy dáno spíš snahou o jejich
pochopení či možnosti jejich sledování, ale většinou se vliv na lidské zdraví posuzuje v určitém komplexním
6
a holistickém modelu . Zatímco zdravotní rizika spojená s expozicí chemickým či fyzikálním škodlivinám a
zdravotní rizika spojená s konzumací nebezpečných potravin či nedostatečně zabezpečené a kvalitní pitné
vody jsou již většinou eliminována, nebo alespoň značně omezena řadou národních či evropských
standardů, jsou tzv. sociální determinanty, zejména zaměstnanost, příjem, vzdělání, ponechány na
komunitních, lokálních a národních rozvojových programech a projektech. Snížení nezaměstnanosti,
zejména osob s nižším vzděláním v regionech se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel může každý, i
drobný pilotní projekt přispět ke zlepšení sociální a prostorové koheze, a tak ke zlepšení zdravotního stavu
obyvatel.
Metodika
7

Hodnocení SEA vychází z principů publikovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO) HIA as a part
of SEA. Základním postulátem je definice zdraví a práce s determinanty zdraví a jejich ovlivněním
posuzovanou politikou či koncepcí nebo strategii. Definice Zdraví WHO je používána již od roku 1948 a i
když její praktické naplnění je někdy spojeno s obtížemi, je stále aktuální. Definuje zdraví jako stav úplné
8,9
tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti .
Při posuzování návrhu územního plánu byly vytipovány determinanty zdraví, které mohou být posuzovanou
koncepcí dotčeny resp. změněny. Posuzované determinanty respektují Národní strategii Zdraví 2020.
Při hodnocení vlivu na zdraví se vycházelo zejména z následujícího rámce.
► dosavadní zdravotní stav a vývoj sociálních a ekonomických determinant v ČR;
3

http://www.who.int/ceh/publications/cehframework/en/
http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/
5
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf
6
http://www.who.int/hia/en/
7
http://www.who.int/hia/network/en/HIA_as_part_of_SEA.pdf
4

8

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Preamble to the
Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed
on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into
force on 7 April 1948.
9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836340/
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► možný vztah/vliv posuzované ÚPD na vybrané determinanty zdraví;
► vytipování významných opatření souvisejících s územním plánem.

Předkládaný návrh územního plánu byl vyhodnocen vůči přijatým cílům ochrany veřejného zdraví
strategických dokumentů v oblasti veřejného zdraví na vnitrostátní úrovni a vůči všem determinantám
veřejného zdraví relevantním v obecné rovině vůči koncepci jakou je územně plánovací dokumentace.
Vztah předkládané koncepce vůči strategickým cílům v oblasti veřejného zdraví přijatým na
vnitrostátní úrovni
Smyslem této kapitoly je identifikovat ty cíle ochrany veřejného zdraví, jejichž splnění lze dosáhnout nebo k
jejich dosažení přispět nástroji územního plánování použitými v rámci návrhu předkládané ÚPD.
Jedná se o cíle přijaté na vnitrostátní úrovni definované především v celostátních strategických
dokumentech v oblasti veřejného zdraví, jejichž výčet je mimo jiné uveden v kapitole (A.I.3.) s tématem
ochrany veřejné zdraví, příp. v dalších koncepcích s významnou vazbou na problematiku determinant
veřejného zdraví.
V této souvislosti byly z koncepčních dokumentů specifikovaných v kap. A.I.3. vybrány cíle a priority s
jednoznačnou vazbou na problematiku ochrany lidského zdraví, které jsou relevantní vůči předkládané
územně plánovací dokumentaci. Tyto cíle jsou uvedeny níže. Cíle, které byly vyhodnoceny z hlediska jejich
zapracování do předkládané územně plánovací dokumentace, jsou označeny modrou odrážkou.
Následně byl vyhodnocen vztah těchto cílů vůči předkládané ÚPD pomocí jednoduché symboliky, která
v tomto případě vyjadřuje, do jaké míry může ÚPD (v rámci svých kompetencí definovaných stavebním
zákonem) přispět k jejich dosažení či nikoli viz kapitola A.IX.
+

Řešením předkládané ÚPD má pozitivní vazbu na dosažení cíle

0

Řešení předkládané ÚPD nemá na dosažení cíle žádný vliv (cíl není z hlediska řešené ÚPD
relevantní)

-

Řešení předkládané ÚPD má negativní vazbu na dosažení cíle

Akční plán ČR pro zdraví a životní prostředí – NEHAP
NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810 z roku 1998. Dokument obsahuje soubor doporučení
směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou
problémů životního prostředí a koncepční podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní Akční plány zdraví
a životního prostředí.
Z analýzy vývoje stavu životního prostředí v České republice vyplývají prioritní problémy politiky životního
prostředí trvalého charakteru:
►

Ochrana klimatu cestou snižování emisí "skleníkových" plynů;

►

ochrana ozónové vrstvy Země;

►

ochrana biologické a krajinné rozmanitosti;

►

zvyšování povědomí občanů o významu ochrany životního prostředí.

Ve střednědobém horizontu je prvořadou prioritou oblast ochrany vod a půdy a bude narůstat význam
dalších aktivit:
►

Postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi;

►

pokračující rekonstrukce lesních porostů v oblastech poškozených emisemi;

►

pokračující obnova území devastovaných hornickou činností;

►

zajištění takové struktury využívání území, která povede ke zlepšení přírodní infrastruktury a bude
podmínkou efektivity složkové ochrany (ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu
a snižování hlučnosti).

Z výše uvedených priorit vyplývají následující cíle (relevantní vzhledem k SEA územního plánu):
►

Stanovovat priority ve zlepšování kvality ovzduší ze zdravotního hlediska prostřednictvím hodnocení
rizik;

►

dále zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování emisí škodlivin, včetně tzv. skleníkových plynů;
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►

stanovit priority pro intervence ke zlepšování kvality a zdravotní nezávadnosti vody ze zdravotních
hledisek;

►

předcházet poškození zdraví z používání a užívání vod;

►

chránit podzemní i povrchové vody před kontaminací, se zvláštním zaměřením na ochranu zdrojů
pitných vod a vod pro rekreaci;

►

zlepšovat kvalitu a zdravotní nezávadnost pitné vody veřejného zásobování a zabezpečit její stálou
jakost;

►

chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí;

►

uplatňovat princip prevence poškozování půdy;

►

vhodným využíváním půdy zajistit ochranu dalších složek životního prostředí, zejména vody;

►

omezovat negativní působení hluku na zdraví;

►

zastavit nárůst hluku, zejména dopravního, a rozšiřovat chráněné zóny;

►

snižovat expozici hluku prostředky územního plánování;

►

zabezpečovat prevenci a omezování důsledků velkých průmyslových a jaderných havárií a přírodních
katastrof;

►

soustavně sledovat parametry životního prostředí a ukazatelů zdravotního stavu populace.

Komentář:
V důsledku předkládaného návrhu územního plánu nedojde k významným negativním vazbám vůči prioritám
stanoveným NEHAP, předkládaná ÚPD se při správné aplikaci projeví pozitivně především vůči prioritě
snižovat expozici hluku prostředky územního plánování.
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020
Národní strategie je nástrojem pro realizaci programu Světové zdravotnické organizace (dále jen „SZO“)
Zdraví 2020 v ČR. Program Zdraví 2020 byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru SZO pro Evropu
v září 2012 a je adaptabilním a praktickým strategickým rámcem umožňujícím specificky zaměřené přístupy.
Má za úkol přispět k řešení složitých zdravotních problémů 21. století, se kterými se ČR potýká, spojených s
ekonomickým, sociálním a demografickým vývojem, a to zejména cestou prevence nemocí, ochrany a
podpory zdraví.
Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a
nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.
Národní strategie navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví
21“ (dále jen „Zdraví 21“) podpořený vládou ČR v roce 2002 usnesením č. 1046/2002 a je naplněním
požadavku vlády na aktualizaci tohoto strategického dokumentu.
Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze
předcházet, přičemž hlavní vizí do roku 2020 je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany
a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního
stavu populace.
K tomuto cíli vedou dva strategické cíle:
1.
2.

zlepšit zdraví obyvatel a snížit nerovnosti v oblasti zdraví,
posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny složky
společnosti, sociální skupiny i jednotlivce,

Pro naplnění výše uvedených cílů byly identifikovány čtyři oblasti prioritních politických opatření zaměřených
na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního stavu populace ČR:
1. realizovat celoživotní investice do zdraví a prevence nemocí, posilovat roli občanů a vytvářet
podmínky pro růst a naplnění jejich zdravotního potenciálu;
2. čelit závažným zdravotním problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně
monitorovat zdravotní stav obyvatel;
3. posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost zdravotních
služeb z hlediska příjemců, soustředit se na ochranu a podporu zdraví a na prevenci nemocí,
rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat
zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích;
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4. podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin, tedy komunit žijících v
prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví.
Vůči územně plánovací dokumentaci je pak relevantní především čtvrtá výše uvedená prioritní oblast.
Prevence nemocí a ochrana a podpora zdraví jsou důležitými prioritami České republiky. Jsou založeny na
vědeckých důkazech a mezinárodních zkušenostech o vysokém společenském a ekonomickém přínosu
předcházení nemocem a posilování zdraví. Předpokladem efektivního účinku na zdravotní stav populace je
spoluúčast všech složek společnosti, občanů, rodin, státní správy a samosprávy, podnikatelské sféry,
nevládních organizací a sdělovacích prostředků. Dosavadní zkušenosti vyspělých států i ČR ukazují, že
prevence nemocí a ochrana a podpora zdraví mají reálný přínos ke zlepšování zdravotního stavu populace.
Komentář:
Předkládaným návrhem ÚP Opočno není řešena problematika zdravotní péče ani nejsou vymezovány
plochy veřejné vybavenosti určené pro zdravotnická resp. sociální zařízení. Vztah vůči této strategii je tedy
nepřímý zprostředkovaný.
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
Tato Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020 a
pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské
unie (dále jen „EU“) v programovém období 2014+. Dále obsahuje přehled opatření mající vliv na sociální
začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů. Strategie vychází z „Dlouhodobé
vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování“ schválené ministrem práce a
sociálních věcí v květnu 2012, zahrnuje však i oblasti překračující hranice resortu, které mají významný vliv
na sociální začleňování osob.
Účelem „Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020“ (dále jen „Strategie“) je přispět k plnění národního
cíle redukce chudoby a sociálního vyloučení, ke kterému se ČR zavázala v rámci evropského cíle v této
oblasti strategie Evropa 2020 (desetiletá strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění),
jehož plnění je především monitorováno v Národním programu reforem České republiky (dále jen „NPR“)1,
vycházejícího ze strategie Evropa 2020: „Udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální
deprivací nebo žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou do roku 2020 na úrovni roku 2008.“
Česká republika (dále jen „ČR“) se současně zavázala vyvinout úsilí vedoucí ke snížení počtu osob
ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou o 30
000 osob.
Vůči návrhu územního plánu jsou relevantní především tyto navrhované cíle:
►

snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech
s nízkou pracovní intenzitou o 30 000 osob;

►

podpořit podnikání a konkurenceschopnost.

Komentář:
Žádná z navrhovaných ploch v předkládané ÚPD není primárně určena pro řešení sociální problematiky a
chudoby, přesto jsou plochy a koridory s rozdílným způsobem využití území převážně navrženy za účelem
zlepšení kvality života obyvatel a snížení hlukové zátěže a zvýšení nabídky pracovních příležitostí. V této
souvislosti lze tedy konstatovat nepřímou pozitivní vazbu předkládané ÚPD vůči Strategii sociálního
začleňování.
V souvislosti s ochranou veřejného zdraví upozorňujeme rovněž na rozsudek NSS ze dne 31. ledna 2012, č.
j. 1 As 135/2011 - 246, z něhož vyplývá, že „do území nadlimitně zatíženého hlukem nelze bez dalšího
automaticky umísťovat stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území nijak
výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a významné přitěžování již nyní existující
nadlimitní zátěži v území.“ Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 23. července 2014, č. j. 11 A
109/2013 - 62 šel dokonce ještě dále, když uvedl (zvýrazněno Nejvyšším správním soudem): „Stavební úřad
je povinen vyhodnotit vlivy stavby ve svém souhrnu zejména v situaci, kdy ze stanovisek dotčených orgánů
plyne, že zjištěné hodnoty, pokud jde o účinky samotné stavby jako takové, sice jednotlivě nevykazují
nadlimitní či nepřípustné hodnoty, ale stavbu je navrhováno umístit do území, které je již za stávajícího stavu
nadlimitně zatíženo, nebo se zjištěné hodnoty přípustné maximální limitní zátěži blíží.“ Podobně se vyjádřil i
Nejvyšší správní soud, a to již v rozsudku ze dne 2. února 2006, č. j. 2 As 44/2005 - 116: „Z hlediska
posuzování pohody bydlení může být relevantní, pokud limitní hodnoty jsou sice dodrženy, ovšem naměřené
hodnoty hluku se pohybují u horních hranic přípustného rozmezí.“ Citovaná judikatura tedy ukládá
stavebnímu úřadu důkladně zvážit, zda vůbec bude možno umístit do území silně zatíženého hlukem novou
stavbu, pokud je navržená stavba sama zdrojem dalšího hluku.
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Demografická struktura obyvatelstva
K 1. 1. 2017 žilo v Opočně dle údajů ČSÚ celkem 3128 osob s trvalým či dlouhodobým pobytem (z toho
1615 žen a 1513 mužů, resp. 51,6 % ku 48,4 %), v evidenci MěÚ bylo ke stejnému datu ve městě vedeno
3121 osob s platným trvalým pobytem (z toho 1601 žen a 1520 mužů). Věkově „předproduktivní“ skupinu 014 let k 1. 1. 2017 tvořilo 490 osob, tj. 15,7 % z celkového počtu obyvatel k danému datu. Tzv. „produktivní“
složka ve věku 15-64 let byla zastoupena 1948 obyvateli (62,3 %) a kategorie 65 a více let 690 obyvateli
(22,1 %). „Poproduktivní“ složka populace zde tak již početně výrazně (o 200 osob) převýšila složku
„předproduktivní“. Index mládí, tj. počet dětí ve věku 0-14 let připadající na 100 osob starších 65 let, tudíž
počátkem roku 2017 činil pouhých 71,0 (inverzní index stáří pak 140,8). Oproti Sčítání LDB k datu 26. 3.
2011 se vzájemná bilance v zastoupení klíčových věkových skupin převážila ještě více ve prospěch té
„poproduktivní“ 65+, která byla tehdy zastoupena 590 osobami (resp. 19,2 %), zatímco do „předproduktivní“
složky 0-14 let spadalo 449 osob (tj. 14,6 %). Za těchto šest let tedy skupina 0-14 let posílila jen o 41 osob,
zatímco početnost té „poproduktivní“ se zvýšila přesně o 100 osob.
Místní demografickou situaci charakterizuje také další důležitý ukazatel - průměrný věk obyvatelstva, který v
Opočně k 1. 1. 2017 (resp. 31. 12. 2016) vykazoval vyšší hodnotu 43,3 roku. Věkovou strukturu města lze
tedy z ekonomicko-sociálního hlediska označit za nepříznivou, a to i v porovnání s většími územněsprávními celky. Správní obvod ORP Rychnov nad totiž k 31. 12. 2016 vykazoval průměrný věk 41,8 roku,
index stáří „jen“ 118,2 a následující procentuální strukturu tří hlavních věkových skupin: 15,7 % (0-14 let) 65,7 % (15-64 let) - 18,6 % (65 a více let). V Královéhradeckém kraji byl k 31. 12. 2016 průměrný věk 42,7
roku, index stáří 132,0 a věkové rozvrstvení tří hlavních věkových skupin 15,3 % (0-14 let) - 64,5 % (15-64
let) - 20,2 % (nad 65 let) - tedy rovněž méně nepříznivé hodnoty než v Opočně. Zde se jako hlavní
demografický problém jeví výrazně nižší podíl dětské složky populace oproti rychle rostoucímu početnímu
zastoupení obyvatel v poproduktivním věku, s čímž souvisí i růst průměrného věku obyvatel.
Aktuální věková struktura obyvatelstva Opočna odůvodňuje nejen stabilizaci ploch veřejného občanského
vybavení (OV), ale i specifikaci regulativů funkce SC, která je dle ÚP zastoupena v centru města a připouští
občanské vybavení s charakterem veřejné infrastruktury, tedy i sociálních a zdravotních služeb spojených s
péčí o seniory.
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Opočno na veřejné zdraví:
Řešení návrhu územního plánu města může tyto determinanty ovlivnit jak pozitivně, tak i negativně –
rozvojem dopravní dostupnosti, zvýšením bezpečnosti, kvalitou života v sídlech, ovlivněním možností
zdravého využití volného času.
Z výše uvedeného popisu zdravotních determinant, relevantních cílů koncepčních dokumentů v oblasti
zdraví a zdravotního stavu obyvatel lze vyvodit následující zdravotní determinanty s vazbou k předkládané
ÚPD:
►
►
►
►
►
►

faktory životního prostředí, zejména kvalita ovzduší, hluk, toxické látky v prostředí;
zaměstnanost;
vzdělanost;
zdravé využití volného času;
úroveň a dostupnost zdravotní péče;
bezpečnost (od bezpečnosti dopravy, protipovodňové ochraně až po např. kvalitní bezpečné stavební
materiály, zejména v případě recyklace odpadů).
Tab. 11

Vztah zdravotních determinant a ÚP Opočno

Zdravotní determinanty

faktory životního prostředí, zejména
kvalita ovzduší, hluk, toxické látky
v prostředí;

Opatření s možným negativním
vlivem na danou determinantu

Opatření s možným pozitivním
vlivem na danou determinantu

návrh ploch výroby

umožnění
nových
pracovních
příležitostí v dobré dostupnosti
návrh
ploch
izolační
zeleně
k oddělení
výrobních
ploch
a
dopravních koridorů od rezidenčních
ploch

zaměstnanost;

nabídka nových pracovních míst

vzdělanost;
návrh ploch sportu
návrh ploch veřejně přístupné zeleně

zdravé využití volného času;
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úroveň a dostupnost zdravotních a
sociálních služeb;
snížení vysokých dopravních zátěží
v hustě
osídleném
území
prostřednictvím převedení tranzitní
dopravy mimo rezidenční území
návrh protipovodňové ochrany

bezpečnost
(od
bezpečnosti
dopravy, po např. kvalitní bezpečné
stavební materiály).

V posuzovaném případě z hlediska ochrany obyvatelstva jsou navrhovány plochy s možností realizace
obytných objektů v hlukově a imisně zatíženém území, v prostoru, kde může docházet k překračování
hygienických limitů z hlediska hluku, v rámci další fázi projektové přípravy staveb je třeba prokázat, že
nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v území a k umístění hlukově chráněných objektů do nadlimitně
zatíženého území, resp. uskutečnit taková opatření aby k realizaci hlukově chráněných objektů v zatížených
územích nedošlo.
Z hlediska možného ovlivnění obyvatelstva imisním působením nových zdrojů lze konstatovat, že
předkládaný územní plán neumisťují do obytného území města zdroje znečištění ve formě rozsáhlé
průmyslové či jiné výroby, jež by mohla významně znečišťovat ovzduší emisemi či zápachem, za
předpokladu dodržení navrhovaných podmínek využití území.
A.VII.10.2

Možný vztah/vliv posuzované koncepce, na vybrané determinanty zdraví

Na základě provedeného vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Opočno na veřejné zdraví byly zjištěny následující
možné vlivy posuzované ÚPD na veřejné zdraví a navržena příslušná opatření.
Tab. 12

Přehled vlivů na environmentální determinanty tabelárně

Determinanta

Pozitivní vliv

Negativní vliv

Hluk

++

-

Prach

++

-

Znečištěné ovzduší

++

-

Zaplavené území

+

-

Neutrální

Infekce
Nelze očekávat, s ohledem na rozsah posuzovaného územního plánu markantní či měřitelné dopady na
sociální pohodu či ekonomický status jednotlivce či rodiny v širším měřítku, Posuzovaná ÚPD zasáhne do
rekreačních charakteristik dotčeného území, na druhou stranu zlepší sociální determinanty veřejného zdraví
a přispěje ke snížení počtu obyvatel trvale žijících v hlukově zatíženém území.
Opatření pro předcházení negativním vlivů m na veřejné zdraví a indikátory, které je možné
využít pro sledování vlivů implementace koncepce
Opatření
Umožnit prostupnost území pro pěší a cyklistickou dopravu.
Doporučení
Při přípravě dalšího stupně projektové dokumentace a v předpokládaném procesu EIA je nutno (/bez ohledu
na trvalý pobyt osob v posuzované lokalitě):
►

Doložit v rámci povolovacího řízení v případě realizace obchvatu města ovlivnění resp. efektivitu snížení
expozici hluku, s ohledem na urbanistické řešení.

A.VII.11 Kumulativní a synergické vlivy
Zdrojem kumulativních a synergických vlivů je prostorová koncentrace navrhovaných aktivit v prostorově
omezené části řešeného území. Míra podrobnosti hodnocení jednotlivých vlivů odpovídá míře podrobnosti, v
jaké je daná část (jev, záměr) v rámci koncepce definován nebo vymezen. Pro vyhodnocení kumulativních a
synergických vlivů byly vzaty v úvahu všechny relevantní plánované záměry v území bezprostředně
souvisejícím s řešenou ÚPD. Identifikace a vyhodnocení míry a dosahu kumulativních a synergických vlivů je
provedeno v kapitole A.VI.
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Vzhledem k poměrně značnému rozsahu návrhových ploch a jejich vzájemné územní souvislosti byl
v případě ploch Zb7, Zv2 a Zv3 za spolupůsobení ploch v lokalitě Ořechová I. a II. (Zb8) identifikován mírně
negativní kumulativní vliv vymezení a územního soustředění výše zmíněných ploch vůči retenční schopnosti
krajiny a ZPF. V této souvislosti plochu Zb8 doporučujeme uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%)
naplnění plochy Zb7.
Mírně pozitivní vliv vymezených ploch ochranné a izolační zeleně s kumulativním spolupůsobením
v kontextu vybudování obchvatu města byl potom identifikován v případě ploch Zz1 až ZZ3.
Z hlediska kumulativního a synergického působení nemá územní plán významné negativní vlivy na životní
prostředí. Navrhované plochy nemají takový charakter, aby mohly mít významné negativní kumulativní či
synergické vlivy s jinými obdobnými záměry v území v kontextu ostatních spolupůsobících skutečností.

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí.

A.VIII

Návrhy opatření k vyloučení, omezení, případně kompenzaci identifikovaných negativních vlivů jsou
formulovány na základě zjištění a vyhodnocení potenciálních vlivů provedených v kap. A.VI. a A.VII.
Uvedená opatření jsou rozdělena dle jejich charakteru na opatření koncepční, opatření prostorová a opatření
složková.
►

Opatření koncepční, tj. výběr variant a doporučení sledování či odmítnutí jednotlivých výroků - v tomto
případě se jedná o opatření v oblasti akceptace ploch,

►

Opatření pro jednotlivé návrhové plochy - požadavky na úpravy prostorového vymezení navrhovaných
ploch, resp. na úpravy směrového a šířkového vymezení navrhovaných koridorů,

►

Složková opatření - požadavky na úpravu vymezení v rámci jejich upřesněného vymezení v ÚPD s cílem
minimalizace vlivů na potenciálně dotčené složky ŽP a speciální kapitoly tj.
► Opatření z hlediska kumulativních vlivů.
► Opatření z hlediska vlivů na veřejné zdraví.
► Opatření z hlediska vlivů na EVL.

Navržená koncepční a prostorová opatření jsou podkladem pro návrh požadavků na rozhodování ve
vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí (kap. A.XI. Níže
uvádíme přehled navrhovaných opatření.

Akceptace navrhovaných změn využití území

A.

Výběr varianty
Územní plán je navrhován invariantně.
Neakceptovatelné
Všechny navrhované plochy s rozdílným způsobem využití jsou akceptovatelné, nebo akceptovatelné
s podmínkami.
Akceptovatelné s podmínkami
Zb2
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky umístění stavby RD ne blíže než 10 m od jv a jz
hranice lokality.

Zb3a,b
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Dobrušská nebudou mít směrem
k tomuto zdroji hluku umístěny hlukově chráněné fasády.

Zb5 + Zb6
Akceptovatelné za následujících podmínek:
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►

Vymezení ploch je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Na Olivě nebudou mít směrem k
tomu zdroji hluku umístěné hlukově chráněné fasády.

Zb7
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Plochu Zb8 uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7.

Zb8
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Plochu Zb8 uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7.

Zb13
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Neumisťovat hlukově chráněné fasády domů podél silnice II/304 směrem k této komunikaci.

Zv2 + Zv3
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Při zástavbě ploch respektovat technické podmínky stanovené příslušným vodoprávním úřadem a
správcem toku z hlediska zásahu do vymezeného záplavového území.

Zd2 + Zd3
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Vybavit parkoviště prostředky pro zachycení ropných látek.

Kd1
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Výstavbu obchvatu města Opočna je třeba v rámci následných řízení podmínit realizací protihlukových
opatření za účelem dodržením hlukových limitů vůči nejbližším chráněným objektům včetně ověření
jejich účinnosti měřením v rámci zkušebního provozu obchvatu.

Ostatní navrhované plochy jsou akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek využití
ploch obsažených v návrhu ÚP.

B.
►

C.

Prostorová opatření pro jednotlivé plochy
Nejsou navrhována žádná prostorová opatření.

Složková opatření

Ovzduší
►

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec opatření obsažených v návrhu ÚP.

Hydrologické poměry
►

Pomocí technických opatření kompenzovat sníženou retenci území – upřednostnit zasakování
dešťových vod v rámci pozemků před jejich odvedením do kanalizace.

►

Jakoukoliv stavební aktivitu v rámci stanovených záplavových území koordinovat s příslušným
vodoprávním úřadem a správcem vodního toku tak, aby nedošlo k omezení průchodu povodňových vod.

►

Zásahy do vodních toků nebo rybníků (např. úprava průtoku pod mostem v ulici Hradecká na silnice
II/298, odbahnění rybníka Broumar, obnova návesního rybníčku v Čánce) je třeba realizovat
s respektováním břehových porostů a technologicky takovým způsobem, aby nedošlo k podstatnému
poškození přítomných ekosystémů.

Horninové prostředí a nerostné zdroje
►

Nejsou navrhována žádná opatření.

Fauna, fóra, ekosystémy
►

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec opatření obsažených v návrhu ÚP.
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Ochrana přírody a krajiny
►

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec opatření obsažených v návrhu ÚP.

Krajina, hmotný majetek, kulturní dědictví
►

Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zajistit podmínky jeho
ochrany v rámci realizace staveb – z toho důvodu je nutné, aby stavebníci již ve fázi přípravy projektu
zkontaktovali odbornou organizaci oprávněnou provádět na tomto území archeologické výzkumy, kde jim
bude poskytnuta informace, do jaké míry se jimi předložený záměr dotkne archeologického dědictví a
jakým způsobem lze případný negativní dopad realizace tohoto záměru na zmíněné archeologické
dědictví minimalizovat.

Hluk
►

Stavbu obchvatu města ověřit ve fázi zkušebního provozu měřením hluku za účelem prokázání dodržení
hygienických limitů.

Opatření z hlediska vlivů na veřejné zdraví
►

Ověřit pomocí měření hluku efektivitu snížení expozice hluku v důsledku protihlukových opatření v rámci
stavby obchvatu, s ohledem na urbanistické řešení.

Opatření z hlediska vlivů na EVL
►

Nejsou navrhována žádná opatření.

Opatření z hlediska kumulativních vlivů
►

Nejsou navrhována žádná opatření.

A.IX

Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí
přijatých na mezinárodní nebo komunitami úrovni do územně
plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant
řešení.

A.IX.1.1 Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo
komunitami úrovni do územně plánovací dokumentace
Podkladem pro posuzování byly následující dokumenty:
Návrh územního plánu - textová i grafická část, koordinované stanovisko Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, územně analytické podklady, strategické dokumenty města, informace z terénního
průzkumu a odborné literatury, veřejně dostupných informací a archiv zpracovatele.
Posouzení vlivů na ovzduší a klima bylo provedeno na základě informací o konfiguraci terénu, z mapových
podkladů, údajů geoportálu INSPIRE a vlastní prohlídky jednotlivých lokalit, dále byly využity informace
ČHMÚ a CENIA. Rozsah a vypovídající schopnost použitých podkladů byly pro vyhodnocení dostatečné.
Zhodnocení vztahu předkládaného dokumentu k cílům ochrany životního prostředí přijatých v jednotlivých
dokumentech, jež byly použity pro stanovení referenčního rámce hodnocení vlivů jednotlivých předkládané
územně plánovací dokumentace na životní prostředí a veřejné zdraví je uvedeno v kapitole A.IV. Údaje o
současném stavu životního prostředí v dotčeném území jsou shrnuty v kapitole A.III. Vývoj životního
prostředí bez provedení koncepce je popsán v kapitole A.III.11 a vlivy koncepce jsou popsány v kapitole
A.VI.
Na základě relevantních cílů národních strategických dokumentů (viz kapitola A.I.) spolu s analýzou stavu a
hlavních problémů životního prostředí v řešeném území byl stanoven referenční rámec pro hodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí v podobě sady referenčních cílů ochrany ŽP. Tyto cíle reprezentují
pozitivní trendy v ochraně životního prostředí a veřejného zdraví dle jeho jednotlivých složek. Návrh ÚP
Opočno předložený k hodnocení by měl v optimálním případě přispět k plnění těchto trendů a z tohoto
hlediska je v rámci posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví hodnocen.
Výsledkem vyhodnocení návrhu územního plánu Opočno na životní prostředí je tedy rovněž zhodnocení,
zda je územně plánovací dokumentace v souladu s cíli ochrany životního prostředí přijatými na vnitrostátní
úrovni, které sloužily jako podklad pro stanovení referenčního rámce a identifikaci a vyhodnocení základních
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střetů se stanovenými prioritními pozitivními trendy v ochraně životního prostředí. To je provedeno přímo
pomocí zhodnocení přínosu návrhu ÚP vůči vybraným relevantním cílům v oblasti ochrany životního
prostředí a veřejného zdraví u strategických dokumentů na vnitrostátní úrovni, u kterých byl prokázán
významný vztah vůči návrhu územního plánu. Posouzení bylo poté provedeno podrobně vůči referenčnímu
rámci, který reprezentuje jednak relevantní strategické cíle přijaté ve vybraných koncepcích na vnitrostátní
úrovni a jednak žádoucí pozitivní trendy životního prostředí a veřejného zdraví, které vyplynuly z analýzy
životního prostředí v řešeném území a z potřeby řešení problémů stanovených v územně plánovacích
podkladech. Na základě provedeného hodnocení byl konstatován soulad či nesoulad návrhů předloženého
územního plánu a na národní a komunitární úrovni přijatých cílů ochrany životního prostředí (viz kapitola
A.II.). Na základě podrobného vyhodnocení vlivů předložené varianty územního plánu vůči jednotlivým
složkám životního prostředí a veřejného zdraví a jim odpovídajícímu referenčnímu rámci byly jednotlivé
plochy s rozdílným způsobem využití doporučeny resp. nedoporučeny k realizaci a byly navrženy podmínky
a opatření pro eliminaci resp. snížení negativních vlivů realizace změny na životní prostředí a veřejné zdraví
(viz kapitoly A.VII a A.VIII).
Z koncepčních dokumentů specifikovaných v kap. A.I.3. byly vybrány cíle a priority s jednoznačnou vazbou
na problematiku ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva, které jsou relevantní vůči předkládané
územně plánovací dokumentaci. Následně byl vyhodnocen vztah těchto cílů vůči předkládané ÚPD pomocí
jednoduché symboliky, která v tomto případě vyjadřuje, do jaké míry může ÚPD (v rámci svých kompetencí
definovaných stavebním zákonem) přispět k jejich dosažení či nikoli viz níže uvedený tabulkový přehled.
+

Řešení předkládané ÚPD má pozitivní vazbu na dosažení cíle, cíl byl zapracován

0

Řešení předkládané ÚPD nemá na dosažení cíle žádný vliv (cíl není relevantní)

-

Řešení ÚP má negativní vazbu na dosažení cíle, cíl je s řešením návrhu ÚP v dílčím
rozporu, je třeba přijmout opatření pro zamezení negativních vlivů návrhu na životní
prostředí a veřejné zdraví

Tab. 13

Zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na vnitrostátní úrovni

Přijaté koncepce / Hodnocený návrh ÚP Opočno
Politika územního rozvoje (PÚR)

ÚP Opočno návrh

► Možnosti využití stávající veřejné infrastruktury a potřebu jejího dalšího rozvoje a dobudování při
současném respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území.

+

► Rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorové
sociální segregaci, fragmentaci krajiny nově vymezenými zastavitelnými plochami a záborům ploch
veřejné zeleně sloužící svému účelu.

+

► Nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch.

+

► Řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou,
průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání
s odpady.
► Zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center.
► Ochranu a využití rekreačního potenciálu krajiny.
► Minimalizování ovlivnění přírodních a krajinných hodnot území.

+
+
+
+

Zásady urbánní politiky ČR na období 2007-2013
► Regionální charakter urbánní politiky: podpora měst a regionů.

0

► Polycentrický rozvoj sídelní soustavy: principy polycentrického rozvoje, územně plánovací
dokumentace, rozvojové zóny, veřejná správa a trvale udržitelná sídla.

+

► Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst: strategické řízení, integrace a koncentrace
nástrojů, partnerství.
► Podpora rozvoje měst jako pólů růstu: atraktivita měst, stimulace hospodářského rozvoje, věda,
výzkum, inovace, investice do lidských zdrojů, sociální soudržnost.
► Péče o městské životní prostředí,

0
0
+

Dopravní politika České republiky pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050
► Budovat systémy parkovišť P+R, B+R a K+R, a to zejména u železničních stanic s intervalovou
dopravou na předměstích měst (nejen až u systémů MHD na okrajích měst).
► Vytvářet podmínky pro větší využívání nemotorové dopravy v systému dopravní obslužnosti.
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Přijaté koncepce / Hodnocený návrh ÚP Opočno
► Snižovat negativní dopady suburbanizace na krajinu zaváděním atraktivní a spolehlivé
příměstské veřejné hromadné dopravy jako alternativy individuální automobilové dopravy přetěžující
silniční síť s cílem maximalizovat dělbu přepravní práce ve prospěch hromadné dopravy včetně její
vnitřní diferenciace dle kapacitních potřeb včetně jejího výhledu.
► Na okrajích měst budovat pro individuální automobilovou dopravu záchytná parkoviště P+R
(Park&Ride) a K+R (Kiss&Ride) s návazností na MHD.
► Rozvíjet stávající síť ucelených tras pro nemotorovou dopravu, zajišťujících relativně rychlé a
hlavně bezpečné propojení důležitých cílů cest, nejen rekreačních, ale především z bydliště na
pracoviště nebo do školy.
► Minimalizovat negativní vlivy hluku a imisí z dopravy, které mají svůj původ v dopravě, a to
vhodnými opatřeními na dopravní infrastruktuře.
► Postupně odstraňovat ekologické zátěže vyvolané stávající infrastrukturou, na stávající
infrastruktuře uplatňovat opatření na ochranu před hlukem a vibracemi, a to přednostně v hustě
obydlených místech s překročenými hygienickými limity hluku.
► Minimalizovat negativní vlivy dopravy na veřejné zdraví, stabilitu ekosystémů v krajině, jejich
struktury, vazby a funkce.
► Při přípravě a realizaci projektů rozvoje dopravní infrastruktury minimalizovat dopady na
jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví.

ÚP Opočno návrh
0

0
+

+
+
+
+

Program snižování emisí ČR
►
►
►

Výstavba páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu
Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí
Obměna vozového parku veřejné správy za vozidla s alternativním pohonem

+
+
0

►

Zlepšení funkčnosti systému pravidelných technických kontrol vozidel

►
►

Přesun přepravních výkonů nákladní dopravy ze silnic na železnici
Stanovování podmínek provozu stavebních strojů

0
0
0

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020
► Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu.
► Snížení úrovně znečištění ovzduší.
► Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny.
► Zachování přírodních a krajinných hodnot.
► Zlepšení kvality prostředí v sídlech.
► Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými antropogenními
nebo přírodními hrozbami.
► V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky.
► Vymezit v rámci územního plánování dostatečné plochy pro zachování a zakládání přírodních a
přírodě blízkých prvků v sídlech, jejich propojování a návaznost na příměstskou krajinu, včetně jejich
využití pro pěší a cyklisty.

+
+
+
+
+
+
+
+

Strategie ČR 2030
►
►
►
►
►
►
►
►

Předpoklady pro dostupnost základních veřejných služeb jsou zajištěny již ve fázi
územního a strategického plánování.
Postupy strategického a územního plánování jsou koordinovány na úrovni přesahující
úroveň jednotlivých obcí.
Snižuje se zábor půdy ve městech a jejich zázemí. Brownfieldy jsou recyklovány a
revitalizovány.
Obce III. stupně předcházejí dopadům změny klimatu a jsou schopny se jim
přizpůsobit.
Snižuje se počet a velikost městských tepelných ostrovů.
Nejsou překračovány imisní limity nejvýznamnějších látek škodlivých pro lidské zdraví
ani hlukové limity.
Zvyšuje se podíl veřejné zeleně v městských aglomeracích.
Významně roste délka cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty.

+
+
0
+
+
+

ZÚR Královéhradeckého kraje
►

Ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a
regionálního významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých
a potenciálních migračních tras živočichů,
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Přijaté koncepce / Hodnocený návrh ÚP Opočno
► Péče o půdní fond (ZPF a PUPFL) jako jednu z hlavních složek životního prostředí,
► Ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění
►

►
►

►
►
►
►

►
►

►

►
►

►
►
►

►

►

►
►
►
►
►
►
►

dlouhodobého optimálního zásobování území kraje,
Podpora protierozních opatření, akumulace a retence vod v území, zachycování a
regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová ochrana území) včetně
revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření,
Územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin,
Stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu
území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území
(záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod,
zajišťování územní ochrany ploch potřebných pro umisťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní,
Vymezování zastavitelných ploch a stanovování podmínek jejich využití v záplavových
územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech,
Tvorba územních podmínek pro rozvoj ekonomického potenciálu, zejména v území
vymezených rozvojových oblastí a rozvojových os,
Ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního
hospodářství,
Tvorba územních podmínek zejména v oblasti dopravní infrastruktury pro rozvoj
cestovního ruchu využívajícího charakteristických podmínek jednotlivých turisticky
významných území kraje,
Tvorba územních podmínek pro rozvoj občanského vybavení nadmístního významu
podporujícího ekonomickou prosperitu kraje,
Tvorba územních podmínek pro rozvoj dopravní infrastruktury nadmístního významu
potřebné pro zajištění optimální dostupnosti území kraje z území sousedních krajů a
Polské republiky včetně jeho vnitřní prostupnosti,
Tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu
potřebné pro zajištění optimálního napojení rozvojových oblastí a ploch na tyto
systémy,
Přednostní nové využití nevyužívaných výrobních a skladových areálů, míst
opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a rekultivaci (brownfields),
Vytváření územních podmínek pro zajištění kvalitního bydlení, včetně zajištění
dodávky vody a zpracování odpadních vod v obcích nad 500 ekvivalentních obyvatel
(splňujících požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti) na
celém území kraje a zlepšení vzhledu měst a obcí odpovídajícího charakteristickým
podmínkám konkrétních částí historicky rostlé sídelní struktury,
Navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové
sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel,
Vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově
(zdravotních, sociálních a kulturních služeb),
Vytváření územních podmínek pro rozvoj a využití předpokladů území pro nadmístní
turistické a rekreační aktivity odpovídající podmínkám turisticky významných území
kraje,
Vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení
optimální dopravní obslužnosti s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a
občanského vybavení včetně rekreace,
Ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických
památek.
Strategický plán rozvoje města Opočna do roku 2030
Zlepšení civilní bezpečnosti
Zajištění dostatku kvalitního bydlení pro všechny a důstojného života seniorů
Zajištění občanské vybavenosti a optimalizace veřejných služeb
Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit
Modernizace dopravní infrastruktury města
Efektivní ochrana životního prostředí
Zlepšení technické infrastruktury
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Tab. 14

Zapracování cílů ochrany veřejného zdraví přijatých na vnitrostátní úrovni

ÚP Opočno - návrh
Přijaté koncepce / Hodnocený návrh ÚP Opočno
Akční plán ČR pro zdraví a životní prostředí – NEHAP
► Stanovovat priority ve zlepšování kvality ovzduší ze zdravotního hlediska prostřednictvím
0
hodnocení rizik.
► Dále zvyšovat kvalitu ovzduší cestou snižování emisí škodlivin, včetně tzv. skleníkových plynů.
► Stanovit priority pro intervence ke zlepšování kvality a zdravotní nezávadnosti vody ze
zdravotních hledisek.
► Předcházet poškození zdraví z používání a užívání vod.
► Chránit podzemní i povrchové vody před kontaminací, se zvláštním zaměřením na ochranu
zdrojů pitných vod a vod pro rekreaci.
► Zlepšovat kvalitu a zdravotní nezávadnost pitné vody veřejného zásobování a zabezpečit její
stálou jakost.
► Chránit půdu jako základní složku životního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí.

0
0
0
0
0
-

► Uplatňovat princip prevence poškozování půdy.

0

► Vhodným využíváním půdy zajistit ochranu dalších složek životního prostředí, zejména vody.

0

► Omezovat negativní působení hluku na zdraví.

+

► Zastavit nárůst hluku, zejména dopravního, a rozšiřovat chráněné zóny.

0

► Snižovat expozici hluku prostředky územního plánování.
► Zabezpečovat prevenci a omezování důsledků velkých průmyslových a jaderných havárií
a přírodních katastrof.
► Soustavně sledovat parametry životního prostředí a ukazatelů zdravotního stavu populace.

+
0
0

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020
► Podílet se na vytváření podmínek pro rozvoj odolných sociálních skupin, tedy komunit žijících v
prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví.
Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020
► Snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech
s nízkou pracovní intenzitou o 30 000 osob.
► Podpořit podnikání a konkurenceschopnost.

0

0
+

Cíle ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví přijaté na vnitrostátní úrovni byly do řešeného
návrhu ÚP Opočno zapracovány způsobem charakterizovaným v předchozích tabulkách.
Soulad s nadřazenou ÚPD a rozvojovými koncepcemi na regionální i místní úrovni je podrobněji komentován
v kapitole A.II na základě identifikovaných vztahů dle výše uvedené tabulky.
Opatření pro předcházení negativním vlivům na životní prostředí v důsledku identifikovaných rozporů s cíli
přijatými na vnitrostátní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí jsou uvedena v kapitole A.VIII.
A.IX.1.2 Vzájemné porovnání variant – shrnutí
Návrh ÚP Opočno je předložen jako invariantní.

A.X

Návrh ukazatelů pro sledování
dokumentace na životní prostředí.

vlivu

územně

plánovací

Níže uvádíme ty indikátory, které se vztahují k aspektům environmentálního pilíře udržitelného rozvoje a
mohou ilustrovat uplatňování návrhu územního plánu Opočno.
Zajištění dobré kvality ovzduší
►

Počet trvale bydlících obyvatel v území s překročením imisních limitů.

Zajištění dobré kvality vody
►

Podíl obyvatel napojených na ČOV.

Snížení hlukové zátěže
►

Počet trvale bydlících obyvatel žijících v oblastech s překročenými limity nočního hluku.
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Podpora městské a příměstské zeleně
►

Výměra ploch zeleně na obyvatele.

Podpora ochrany přírodních ekosystémů a zachovalých přírodních území
►

Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze.

►

Podíl plochy nefunkčních prvků ÚSES.

►

Podíl přírodě blízkých úseků vodních toků.

Podpora stability městské a příměstské krajiny
►

Koeficient ekologické stability.

Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a
koridorech z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní
prostředí

A.XI

Obsahovou náplň této kapitoly tvoří koncepční a (zejména) prostorová opatření pro předcházení, snížení
nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů předkládaného
návrhu územního plánu na životní prostředí, formulovaná v kap. A.VIII., formulované ve formě návrhu
stanoviska jako podkladu pro rozhodnutí příslušného úřadu, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Na základě vyhodnocení vlivu předloženého návrhu územního plánu Opočno na životní prostředí
navrhujeme souhlasné stanovisko s podmínkami. Předloženou koncepci tak doporučujeme k realizaci za
10
následujících podmínek a doporučení :

Akceptace navrhovaných změn využití území:11

A.

Výběr varianty
Územní plán je navrhován invariantně.
Neakceptovatelné
Všechny navrhované plochy s rozdílným způsobem využití jsou akceptovatelné, nebo akceptovatelné
s podmínkami.
Akceptovatelné s podmínkami
Zb2
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky umístění stavby RD ne blíže než 10 m od jv a jz
hranice lokality.

Zb3a,b
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Dobrušská nebudou mít směrem
k tomuto zdroji hluku umístěny hlukově chráněné fasády.

Zb5 + Zb6
Akceptovatelné za následujících podmínek:

10

Většinu podmínek a doporučení je třeba uplatnit v následných povolovacích řízeních při zastavování návrhových ploch
(územní řízení), resp. při zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace (územní studie, regulační plány),
výčtem podmínek realizace. Těmito podmínkami není nijak dotčena povinnost stavebníka prověřit záměr dle speciálních
předpisů (vodní zákon, zákon o ovzduší, hygienické předpisy apod.)
11

Část A má charakter podmínek udělení souhlasného stanoviska pro jednotlivé změny, části B a C mají charakter
doporučení
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►

Vymezení ploch je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Na Olivě nebudou mít směrem k
tomu zdroji hluku umístěné hlukově chráněné fasády.

Zb7
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Plochu Zb8 uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7.

Zb8
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Plochu Zb8 uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7.

Zb13
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Neumisťovat hlukově chráněné fasády domů podél silnice II/304 směrem k této komunikaci.

Zv2 + Zv3
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Při zástavbě ploch respektovat technické podmínky stanovené příslušným vodoprávním úřadem a
správcem toku z hlediska zásahu do vymezeného záplavového území.

Zd2 + Zd3
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Vybavit parkoviště prostředky pro zachycení ropných látek.

Kd1
Akceptovatelné za následujících podmínek:
►

Výstavbu obchvatu města Opočna je třeba v rámci následných řízení podmínit realizací protihlukových
opatření za účelem dodržení hlukových limitů vůči nejbližším chráněným objektům včetně ověření jejich
účinnosti měřením v rámci zkušebního provozu obchvatu.

Ostatní navrhované plochy jsou akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek využití
ploch obsažených v návrhu ÚP.

B.
►

C.

Prostorová opatření pro jednotlivé plochy
Nejsou navrhována žádná prostorová opatření.

Složková opatření

Ovzduší
►

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec opatření obsažených v návrhu ÚP.

Hydrologické poměry
►

Pomocí technických opatření kompenzovat sníženou retenci území – upřednostnit zasakování
dešťových vod v rámci pozemků před jejich odvedením do kanalizace.

►

Jakoukoliv stavební aktivitu v rámci stanovených záplavových území koordinovat s příslušným
vodoprávním úřadem a správcem vodního toku tak, aby nedošlo k omezení průchodu povodňových vod.

►

Zásahy do vodních toků nebo rybníků (např. úprava průtoku pod mostem v ulici Hradecká na silnice
II/298, odbahnění rybníka Broumar, obnova návesního rybníčku v Čánce) je třeba realizovat
s respektováním břehových porostů a technologicky takovým způsobem, aby nedošlo k podstatnému
poškození přítomných ekosystémů.

Horninové prostředí a nerostné zdroje
►

Nejsou navrhována žádná opatření.

Fauna, fóra, ekosystémy
►

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec opatření obsažených v návrhu ÚP.
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Ochrana přírody a krajiny
►

Nejsou navrhována žádná opatření nad rámec opatření obsažených v návrhu ÚP.

Krajina, hmotný majetek, kulturní dědictví
►

Řešené území je územím s předpokladem výskytu archeologických nálezů. Ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zajistit podmínky jeho
ochrany v rámci realizace staveb – z toho důvodu je nutné, aby stavebníci již ve fázi přípravy projektu
zkontaktovali odbornou organizaci oprávněnou provádět na tomto území archeologické výzkumy, kde jim
bude poskytnuta informace, do jaké míry se jimi předložený záměr dotkne archeologického dědictví a
jakým způsobem lze případný negativní dopad realizace tohoto záměru na zmíněné archeologické
dědictví minimalizovat.

Hluk
►

Stavbu obchvatu města ověřit ve fázi zkušebního provozu měřením hluku za účelem prokázání dodržení
hygienických limitů.

Opatření z hlediska vlivů na veřejné zdraví
►

Ověřit pomocí měření hluku efektivitu snížení expozice hluku v důsledku protihlukových opatření v rámci
stavby obchvatu, s ohledem na urbanistické řešení.

Opatření z hlediska vlivů na EVL
►

Nejsou navrhována žádná opatření.

Opatření z hlediska kumulativních vlivů
►

Nejsou navrhována žádná opatření.

A.XII

Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.

Tato část SEA je určena zájemcům o všeobecné informace. Jsou zde shrnuty veškeré předchozí kapitoly do
přehledné a stručnější formy. Podrobnější informace zájemce najde v předchozích kapitolách.
Předkládané posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí a na udržitelný rozvoj
území je vypracováno ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu
dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 39/2015 Sb.
Předmětem je zpracování Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pro Územní plán Opočno, a tím
vytvoření odborného podkladu pro vydání stanoviska ze strany příslušného úřadu, kterým je v tomto případě
Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Vyhodnocení je tak v dílčích částech zpracováno v souladu s § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, dle
ustanovení § 19 a v rozsahu přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o požadavcích na územně plánovací
dokumentaci, v platném změní. Obsah a rozsah Vyhodnocení vychází z Koordinovaného stanoviska podle §
4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vydaných odborem životního prostředí KÚ Královéhradeckého kraje, vydaných
k návrhu zadání územního plánu.
Níže uvádíme základní závěry, ke kterým posouzení SEA dospělo.
Návrh územního plánu nepredisponuje umístěním zdrojů znečištění ve formě rozsáhlé průmyslové či jiné
výroby, jež by mohla být (vzhledem k navrhovaným regulativům) významným zdrojem znečištění ovzduší
emisemi či zápachem vůči stávající či navrhované obytné zástavbě.
Realizace obchvatu města a výsadba ochranné a izolační zeleně přispěje k relativnímu snížení imisní zátěže
především prachem v nejvíce exponovaných částech města.
Návrh řešení územního plánu bude mít důsledky z hlediska zvýšení podílu zpevněných ploch, a tím i nároků
z hlediska odkanalizování území resp. bezpečného odvedení dešťových vod. Vzhledem k tomu, že
předmětné plochy jsou v rámci katastru obce relativně malého rozsahu a že jsou lokalizovány v dosud
nezastavěném území, lze tento vliv na retenční schopnost území označit za mírně negativní. V této
souvislosti navrhujeme plochu Zb8 uvolnit pro zástavbu až po většinovém využití (min. 60% plochy Zb7).
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V květnu 2017 bylo v řešeném území stanoveno záplavové území, které zahrnuje rozsáhlé území západně
od Zlatého potoka až k západním hranicím katastru. Do záplavového území tak spadají celé zastavitelé
plochy Zv2 a Zv3, které byly již v předchozí ÚPD v tomto prostoru vymezeny a předkládaný návrh ÚP je
přebírá. V rámci zpracování návrhu ÚP Opočno byla problematika diskutována jak s Krajským úřadem, jako
příslušným vodoprávním úřadem, tak se správcem vodního toku - Povodím Labe, s.p. Na základě těchto
konzultací byly zastavitelné plochy Zv2 a Zv3, přebírané z předchozí ÚPD, v návrhu ÚP Opočno ponechány
s tím, že v navazujících řízeních bude nutné pro budoucí zástavbu umisťovanou v záplavovém území
dodržet technické podmínky stanovené příslušným úřadem a správcem toku.
Do záplavového území zasahují rovněž plochy zeleně (Zz4) a okrajové části parkovišť navržených u rybníku
Broumar (Zd2 a Zd3) bez podstatného vlivu na vlastnosti záplavového území. V návrhu ÚP byly stanoveny
podmínky pro využití ploch v záplavovém území.
ÚP dále navrhuje úpravu průtoku korytem Zlatého potoka pod mostem v ulici Hradecká na silnici II/298.
Žádoucí je i odbahnění rybníka Broumar, coby důležitého prvku protipovodňové ochrany města. Zvýšení
retenční schopnosti území přinese i navržená obnova návesního rybníčku v Čánce.
Negativní vlivy na kvalitu vody v tocích ani potenciál plošného znečištění z průmyslové výroby nebo
zemědělských zdrojů nebyly zjištěny.
Předkládaným návrhem územního plánu je navrhováno odnětí ZPF v celkovém úhrnu 57,17 ha pro
zastavitelné plochy a 5,36 ha pro plochy změn v krajině. Vymezeny jsou rovněž koridory pro umístění staveb
dopravní infrastruktury v rozsahu 18,2 ha převážně pro umístění stavby obchvatu města.
Pro plochy bydlení je v návrhu ÚP uvažován zábor ZPF v celkové rozsahu 26,6 ha, pro občanskou
vybavenost 0,38 ha a pro plochy sportu 1,85 ha. Pro plochy výroby je uvažován zábor cca 21,25 ha, Pro
plochy parkovišť 1,14 ha a pro veřejná prostranství a veřejnou a ochrannou zeleň cca 5,77 ha. 0,18 ha
potom zabírá plocha pro kompostárnu v rámci technické infrastruktury.
Vliv územního plánu na zemědělský půdní fond je třeba hodnotit jako významně negativní především
z hlediska významného rozsahu ploch bydlení a ploch výroby. Významný negativní vliv byl identifikován
především v důsledku vymezení ploch průmyslu na půdách I. a II. třídy ochrany (Zv1, Zv2, Zv3) a rozsahu a
kvality půdy u některých ploch navrhovaných pro bydlení (Zb4, Zb7). V rámci SEA je doporučeno plochu Zb8
uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7. Důvodem je především již pokročilá
územní příprava a předchozí vymezení plochy Zb7 v ÚPD. V této souvislosti je třeba poznamenat, že nově
navrhovaný územní plán sleduje z převážné většiny koncepci platného ÚPSÚ a k záboru většiny
navrhovaných ploch tak již byl dán předběžný souhlas ze strany orgánu ochrany zemědělské půdy.
Z hlediska potenciálního zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů nepředpokládáme
významné negativní vlivy realizace předkládaného územního plánu. Ekologicky významné segmenty krajiny
jsou návrhem územního plánu respektovány. Realizací navrhovaných ploch veřejné zeleně a ploch
ochranné a izolační zeleně dojde ke zvýšení podílu trvalé zeleně v území a pozitivním vlivům na veřejné
zdraví. Z hlediska ekologické stability krajiny se pozitivně projeví návrh změn v krajině.
Žádná z návrhových ploch ÚP Opočno nezasahuje do ZCHÚ, přírodních parků ani územního systému
ekologické stability. Územním plánem je vymezen ÚSES na regionální i lokální úrovni. Jsou navrženy
podmínky využití jednotlivých ploch tak, aby nedošlo k ovlivnění památných stromů.
Řešením územního plánu nejsou vzhledem ke vzdálenostem a charakteru navrhovaných změn využití území
a stanovení podmínek využití ploch očekávány významné vlivy na krajinný ráz, estetické dominanty území
ani architektonické a archeologické dědictví.
Na jednom z pohledově cenných míst (JZ od města při silnici II/298) je v ÚP je nově navržena rozhledna,
která by umožnila nejen komplexní pohled na město a zámecký komplex s oborou, ale i výhledy do dalekého
okolí.
V rámci koncepce krajiny je dán důraz na provázanost krajinné zeleně se zastavěným územím a
zastavitelnými plochami s cílem vytvořit komplexní systém zeleně. S tímto cílem jsou mj. navrženy plochy
sídelní (převážně veřejné) zeleně v okrajových částech zastavěného území (Zz1, Zz2, Zz3, Zz4).
Územním plánem je dále zvyšována prostupnost krajiny v důsledku návrhu pěšího propojení podél Zlatého
potoka od nádrží až k Broumaru s maximálním využitím stávajících cest. Součástí řešení je rovněž návrh 3
nových lávek přes Zlatý potok.
Očekávané dopady územního plánu z hlediska obyvatelstva a veřejného zdraví budou významně pozitivní v
kontextu především očekávaného zklidnění centra města, především z pohledu převedení významného
podílu dopravních zátěží z hustě osídlených území, včetně snížení nákladní dopravy. Výstavbu obchvatu
města Opočna je třeba podmínit realizací protihlukových opatření za účelem dodržením hlukových limitů vůči
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nejbližším chráněným objektům včetně ověření jejich účinnosti měřením v rámci zkušebního provozu
obchvatu.
Z hlediska možného ovlivnění obyvatelstva imisním působením nových zdrojů lze konstatovat, že
předkládaný územní plán neumisťují do obytného území města zdroje znečištění ve formě rozsáhlé
průmyslové či jiné výroby, jež by mohla významně znečišťovat ovzduší emisemi či zápachem, za
předpokladu dodržení navrhovaných podmínek využití území.
Údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území jsou shrnuty v kapitole A.III, vývoj životního
prostředí bez provedení koncepce je popsán v kapitole A.III.14., charakteristiky životního prostředí
v řešeném území jsou uvedeny v kap. A.III a A.IV. Vlivy předkládaného návrhu územního plánu jsou
vyhodnoceny v kapitole A.VI. a shrnuty dle jednotlivých sledovaných složek životního prostředí v kapitole
A.VII. Následně jsou navržena opatření pro kompenzaci a předcházení negativním vlivům, návrh stanoviska
a návrh ukazatelů pro sledování vlivů na životní prostředí jsou uvedeny v kapitolách A.VIII. až A.XI.
V kapitole A.II. a A.IX je zhodnocen vztah předkládaného územního plánu vůči strategickým dokumentům
přijatým na vnitrostátní úrovni.
V rámci posouzení nebyly zjištěny žádné podstatné skutečnosti, které by bránily realizaci navrhovaných
ploch s rozdílným způsobem využití. V případě žádné z návrhových ploch nebyly, s výjimkou záboru ZPF,
identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí.
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ČÁST B
Vyhodnocení vlivů územního plánu na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
Žádná z ploch resp. koridorů s rozdílným způsobem využití navrhovaných v ÚP Opočno nezasahuje do EVL
resp. ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Potenciální vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen
příslušným orgánem ochrany přírody doplňujícím stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
vydaného pod č.j. KUKHK-35516/ZP/2017 dne 20. 11. 2017. Ve výše uvedeném stanovisku krajský úřad
konstatuje, že předmětný návrh ÚP Opočno respektuje EVL Opočno (CZ0523284) i přírodní památku
Opočno, jež je s EVL v překryvu a nejsou zde navrhovány žádné rozvojové plochy, které by byly v rozporu s
ochranou EVL. Ptačí oblasti se v řešeném území nevyskytují. Z tohoto důvodu krajský úřad, jako orgán
ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona, po posouzení výše uvedeného návrhu a
na základě výše uvedeného, vydal dle ust. § 45i odst. 1 zákona následující stanovisko: návrh Zadání
územního plánu Opočno nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky
významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona.
Vyhodnocení vlivů na evropsky významné oblasti a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, nebylo provedeno.
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ČÁST C
v ÚAP

Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné

Tato kapitola slouží k vyhodnocení vlivů navrhované územně plánovací dokumentace na skutečnosti zjištěné
v územně analytických podkladech. Pro účely vyhodnocení vlivů předkládaného návrhu územního plánu
Opočno byly vybrány ty sledované jevy, které se v řešeném území vyskytují, nebo s ním přímo souvisí, nebo
které jsou podstatně ovlivněny návrhem nového územního plánu, případně jej podstatně ovlivňují a lze u
nich tento vliv prokázat. Účelem je charakterizovat jaký vliv má navrhované řešení, případně varianty řešení,
na tyto vybrané sledované jevy.
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Dobruška jsou zpracovány na základě zjištěných
informací o území. Aktualizaci 2016 zpracoval kolektiv pracovníků Městského úřadu Dobruška, odboru
rozvoje města, který je pověřen výkonem činností úřadu územního plánování s využitím prvního
zpracováním ÚAP, které vytvořila firma ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, Brno v roce 2008, 1. aktualizace
ÚAP z roku 2010, 2. aktualizace z roku 2012 a 3. aktualizace z roku 2014.
V ÚAP je definován výchozí stav, vývoj a limity území ÚP Opočno, jedná se o limity a hodnoty území, které
jsou většinou chráněny na základě legislativních pravidel a musejí být při umisťování staveb do území
respektovány. Nejedná se o cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.
Charakterizován je vliv řešení předkládaného návrhu ÚP, na tyto jevy (to je porovnání se stávajícím stavem),
a to zejména vliv na níže uvedené skutečnosti:
Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území.
Vliv na posílení slabých stránek řešeného území.
Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území.
Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

►
►
►
►

Níže jsou tabelární formou shrnuty předpokládané vlivy řešení navrhované návrhu územního plánu na
výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území, včetně vyhodnocení vlivů na
stav a vývoj hodnot řešeného území.

Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

C.I

Vybrané, vůči navrhované ÚPD relevantní, hrozby zjištěné ve SWOT analýze. V rámci rozboru udržitelného
rozvoje ÚAP ORP Dobruška 2016 byly vyhodnoceny vůči návrhu ÚP Opočno pomocí jednoduché symboliky,
která v tomto případě vyjadřuje, do jaké míry může návrh územního plánu přispět k eliminaci nebo snížení
hrozeb řešeného území.
+

Řešení předkládané ÚPD má pozitivní vazbu na eliminaci hrozeb řešeného území

0

Řešení předkládané ÚPD nemá na slabé stránky území identifikované v ÚAP žádný vliv
(slabá stránka není z hlediska řešené ÚPD relevantní)

Řešení předkládané ÚPD má negativní vazbu na eliminaci hrozeb řešeného území identifikované v ÚAP,
hrozba řešením návrhu ÚP nadále přetrvává, je třeba přijmout opatření pro zamezení negativních vlivů
územního plánu na sledované jevy udržitelného rozvoje
Tab. 15

Vliv předkládané ÚPD na eliminaci hrozeb dle ÚAP

Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

ÚP Opočno

stagnace územního rozvoje z důvodu zastaralé ÚPD
nebezpečí dlouhodobě negativního vývoje počtu obyvatel v důsledku
stárnutí a migrace obyvatel
► nebezpečí dlouhodobého procesu stárnutí obyvatel v důsledku odlivu
mladých rodin a nízkého počtu narozených dětí
► nebezpečí úbytku zařízení občanského vybavení – kultura, školství,
maloobchod
► trvalé negativní dopady z dopravní zátěže území na prostředí města

+

►
►

+
+
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Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území

ÚP Opočno

nebezpečí úbytku pracovních příležitostí ve všech hospodářských
sektorech
► nebezpečí kontaminace půd a pronikání škodlivin do podzemních vod –
skládkové zátěže, průmyslová a zemědělská výroba, manipulace a
skladování škodlivých látek
► záplavová území
►

Komentář
nabídka ploch
výroby
navržena
rekultivace a
zalesnění K1
návrh
protipovodňových
opatření a
podmínek využití
ploch
v záplavovém
území

+
+

+

Vliv na posílení slabých stránek řešeného území

C.II

Z rozboru udržitelného rozvoje UAP ORP Dobruška byly vybrány vůči navrhovanému územnímu plánu
relevantní slabé stránky definované ve SWOT analýze, tyto byly následně konfrontovány s řešením
předkládaného územního plánu a byl identifikován vztah těchto slabých stránek vůči ÚPD vyjádřen pomocí
jednoduché symboliky, která v tomto případě vyjadřuje, do jaké míry může ÚPD (v rámci svých kompetencí
definovaných stavebním zákonem) přispět k posílení slabých stránek řešeného území.
+

Řešení ÚPD má pozitivní vazbu na posílení slabých stránek, realizací ÚPD dojde
k odstranění slabých stránek

0

Řešení předkládané ÚPD nemá na slabé stránky území identifikované v ÚAP žádný vliv
(slabá stránka není z hlediska řešené ÚPD relevantní)

-

Řešení předkládané ÚPD má negativní vazbu na eliminaci slabé stránky území
identifikované v ÚAP, slabá stránka je řešením územního plánu dále zeslabována, je třeba
přijmout opatření pro zamezení negativních vlivů ÚP na sledované jevy udržitelného rozvoje

Tab. 16
►

►

►

►

Vliv řešené návrhu územního plánu na posílení slabých stránek řešeného území

Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
ÚP Opočno
průjezd intenzivní dopravy zastavěným územím nebezpečné křížení
silnic II/298, 304, 309
+
konflikt pěší a automobilové dopravy v zastavěném území na silnici
II/304
osada
Čánka/Dobříkovec
nedostatečně
vybavená
technickou
infrastrukturou – odkanalizování území a zásobování pitnou vodou

+

+

stará skládková zátěž – V třešinkách, DUO CZ, s.r.o., skládka Opočno
+

►

zastaralá ÚPD

C.III

+

Komentář
bude vyřešeno
obchvatem
II/298
vymezeným
v návrhu ÚP
řešeno
obchvatem VD1
vymezeným
v návrhu ÚP
návrh vodovodu
Dobříkovec
obsažen
v novém ÚP
navržena
rekultivace a
zalesnění K1
bude vyřešeno
novým ÚP

Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

Z rozboru udržitelného rozvoje UAP ORP Dobruška byly vybrány vůči navrhované ÚPD relevantní silné
stránky a příležitosti řešeného území definované ve SWOT analýze, tyto byly následně, konfrontovány
s řešením předkládaného ÚP Opočno a byl identifikován vztah těchto silných stránek a příležitostí vůči
posuzovanému územnímu plánu vyjádřen pomocí jednoduché symboliky, která v tomto případě vyjadřuje, do
jaké míry může ÚPD (v rámci svých kompetencí definovaných stavebním zákonem) přispět k využití
příležitostí a rozvoji silných stránek řešeného území.
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+

Řešení předkládané ÚPD má pozitivní vazbu na posílení silných stránek, realizací ÚP dojde
k využití příležitostí rozvoje řešeného území,

0

Řešení předkládané ÚPD nemá na silné stránky resp. příležitosti rozvoje území
identifikované v ÚAP žádný vliv (silná stránka či příležitost není z hlediska řešené ÚPD
relevantní/využita)

-

Řešení předkládané ÚPD má negativní vazbu na rozvoj silných stránek nebo využití
příležitostí rozvoje identifikovaných v ÚAP, silná stránka je řešením negativně dotčena, je
třeba přijmout opatření pro zamezení negativních vlivů návrhu na sledované jevy
udržitelného rozvoje

Tab. 17

Vliv územního plánu na posílení silných stránek a využití příležitostí řešeného území

Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
►

ÚP Opočno

Komentář

►

vyvážená struktura funkčních ploch odpovídající významu města
v systému osídlení
rozsáhlá struktura občanského vybavení

►

rozsáhlá struktura dopravní a technické infrastruktury

►

z hlediska dlouhodobého vývoje stabilizovaný vývoj počtu obyvatel

►

zastavitelné plochy pro rozvoj území

►

dostatek ploch krajinné i veřejné zeleně

+

dostatečná nabídka
rozvojových ploch
rozvoj ploch zeleně

►

dostatek ploch pro každodenní rekreaci obyvatel

+

návrh nové plochy sportu

►

►
►

příznivé působení vodních ploch a toků v zastavěném území města i v
krajině
udržovaná zemědělská krajina, příznivé podmínky pro hospodaření s
půdou
kvalitní a hodnotné lesní porosty bez poškození a devastace
silný historicko-kulturní potenciál města

►

silný potenciál rozvoje rekreace a cestovního ruchu

►
►
►

dostatečný počet ubytovacích kapacit
značené cyklistické a turistické trasy
rekreačně využívaná oblast – rybník Broumar

►

dobrá dopravní dostupnost města v rámci mikroregionu – silnice,
železnice
zařazení do euroregionu Glacensis, mikroregionu Rodný kraj Františka
Kupky
pořízení ÚPD s aktualizovaným návrhem rozvoje
příprava ploch pro výstavbu, zajištění dopravní a technickou
infrastrukturou
dostatečná nabídka ploch pro bydlení s cílem dlouhodobého nárůstu
počtu obyvatel a snížení věkového průměru
nabídka ploch pro výstavbu sociálních bytů a startovního bydlení pro
začínající rodiny
posílení rekreace a cestovního ruchu – zvýšení ubytovacích kapacit,
rozšíření souvisejících služeb a občanského vybavení
protipovodňová opatření

►

►
►
►
►
►
►
►

+
+
+
+
+

0
0
0
+
0
0
+

rozvoj cyklostezek
podpora infrastruktury pro
CR

0
+
+
+
-

rozvoj dopravní a TI
nabídka ploch pro bydlení
možno v rámci návrhových
ploch bydlení

0

+/►

koncepční řešení dopravy v území

+

►

podpora ekologicky šetrného zemědělského hospodaření

0
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podpora infrastruktury pro
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0

zvýšení retenčních schopností území a prostupnosti krajiny
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+
►

návrh nové plochy sportu a
OV
rozvoj dopravní a TI

návrh protipovodňových
opatření a podmínek využití
ploch v záplavovém území
plochy zeleně a plochy
změn v krajině vs. návrh
zastavitelných ploch
obchvat města
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C.IV

Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

Následující přehledné shrnutí hodnot pro území Opočna a jejich vztahu vůči předkládanému návrhu
územního plánu vychází z vybraných hodnotových charakteristik vymezených na jejím území, které jsou
zobrazeny ve výkrese Hodnoty území dle ÚAP ORP Dobruška.
V rámci ÚAP byly definovány dílčí hodnoty území, členěné do několika oblastí – tj. hodnoty přírodní,
urbanistické, architektonické, kulturní a kompoziční hodnoty. Jejich soustředění v kulturním krajinném
prostoru města a jejich vzájemné působení vytváří synergické efekty a vyšší hodnoty, jejichž ochrana není
zákony postižitelná, a je tedy úkolem územního plánování tyto nadstavbové hodnoty označit a jejich ochranu
příslušnými nástroji zajistit.
Přírodní, kulturně-historické, urbanistické a kompoziční hodnoty města tvoří komplementární celek, jehož
vyváženost je nutné chránit a rozvíjet.
Přírodní hodnoty
Jde především o ochranu vzájemně spolupůsobící morfologie, vegetace a urbánní struktury, vyváženost
vzájemného poměru přírodních a urbanizovaných ploch a jejich pestrost.
Mezi významné přírodní hodnoty jsou zařazeny podle druhu především:
►

Územní systém ekologické stability (ÚSES)
► RBK – RK 784, RK 791, RK 792
► RBC – 519 Broumar
► lokální ÚSES vymezený v ÚP

►

Významný krajinný prvek ze zákona (VKPZ) - údolní nivy dle kódu BPEJ, rybníky, vodní toky a lesy

►

Přírodní památka včetně OP - Opočno

►

Památný strom včetně OP
► Soustromí lip na Trčkově náměstí
► Dub u kostela P. Marie v Opočně
► Lípa před kapucínským klášterem
► Lípa Svobody na Kupkově nám.
► Dub v urnovém háji
► Lípa ve vstupním prostoru hřbitova v Opočně
► Červenolistý buk u kostela Panny Marie

►

NATURA 2000 – evropsky významná lokalita - CZ0523284 Opočno

►

Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma (OP)
► vrt Legon
► vrt 4061 Opočno park
► Bohemik zdroj

►

Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranného pásma (OP)
► OP I. a II. stupně – Opočno - Legon, Opočno – Park, Bohemilk
► PHO 2a a 2b – prameniště Litá

►

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - CHOPAV Východočeská křída L

►

Vodní útvar povrchových, podzemních vod - vodní toky a plochy (Zlatý potok, Dobříkovecký potok,
Jalový potok), rybníky

►

Lesy a ochranné pásmo lesa 50 m

►

Zemědělská půda I. a II. třídy ochrany.
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Kulturně – historické hodnoty
Architektonickými a kulturními hodnotami nazýváme pro potřeby územně analytických podkladů zejména
statky hmotné kultury s památkovou a archeologickou hodnotou či architektonicky a urbanisticky cenné
stavby a soubory.
Mezi významné architektonické a kulturní hodnoty patří především:
►

Památková zóna včetně OP - městská památková zóna Opočno

►

Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubory, včetně OP
► kostel P. Marie
► klášter kapucínský s kostelem Narození Páně
► silniční most přes Zlatý potok
► kamenná cesta (mezi čp. 121 a 122)
► socha sv. Jana Nepomuckého
► socha sv. Floriána
► socha sv. Antonína Paduánského
► sousoší sv. Jana Nepomuckého
► sloup se sousoším – Mariánský sloup
► kostel Nejsvětější Trojice
► fara
► městský dům čp. 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 46, 55, 78, 79, 114, 120, 134, 141, 162, 208
► měšťanský dům čp. 9, 13
► venkovský dům čp. 119, 122, 259

►

Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubory, včetně OP - zámek Opočno

►

Historicky významná stavba, soubor
► kaple Nanebevzetí P. Marie
► kašna
► 4× socha sv. Jana Nepomuckého
► socha sv. Jana Křtitele
► socha sv. Václava v nice
► socha sv. Josefa
► pamětní deska J. Vorla
► kaple P. Marie
► pomník padlým z války r. 1866
► socha Kalvárie
► soubor náhrobků
► 3× krucifix
► areál hřbitova
► sloup s koulí

►

Architektonicky cenná stavba, soubor
► rodný dům Františka Kupky čp. 6
► Kodymův národní dům čp. 310
► hotel Holub čp. 137
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► bývalá vodárna
► dům čp. 5, 16, 17, 21, 22, 35, 36, 49, 64, 77, 123, 127, 135, 161, 258, 318,339
► radnice čp. 247
► pamětní deska Fr. Kupky, J. Vorla
► kašna
► socha Kalvárie
►

Území s archeologickými nálezy - kategorie I
► samota u Bezděka, hráz rybníka Bezděk, areál bývalých jeslí v Nádražní ulici, Opočno, místní část

Švamberk, zámek a původní městečko, Čánka – jádro, Na kopci
►

ÚAN kategorie II – zbytek území

►

Místo významné události - jednání protinapoleonské koalice 1813

Urbanistické hodnoty
Z urbanistických hodnot lze vyzdvihnout především časově i prostorově kontinuální rozvoj města. Urbánní
strukturu města spoluurčuje a utváří veřejná prostranství tvořená sítí ulic a náměstí, mnohde vytvářejících
cenné strukturální kompozice, osy a průhledy. Veřejný prostor je doplněn veřejnými parky, historickými
zahradami, sady hřbitovy a volně přístupnými parkově upravenými plochami. V krajinné zóně města na ně
navazuje (pouze na severovýchodě přerušený) prstenec s téměř pravidelně rozmístěnými lesy a lesoparky,
tvořícími významné plochy rekreačního zázemí obyvatel a návštěvníků města. Výlučné postavení má prostor
Trojské kotliny dobře dostupné z centra, s rekreační funkcí a vysokou koncentrací přírodních i civilizačních
hodnot celostátního významu.
Mezi významné urbanistické hodnoty patří především:
►

zámek, areál kapucínského kláštera, areál kostela P. Marie, měšťanské domy, kamenný most

►

historické centrum města,

►

veřejná prostranství,

►

parky a hřbitovy,

►

celoměstské rekreační oblasti,

Kompoziční hodnoty
Opočno je specifické harmonií kompozice přírodního krajinného rámce a kompozic vytvořených člověkem,
které se vzájemně doplňují a umocňují. Kromě kompozičních prvků, které v zásadní míře staví na terénní
konfiguraci a zeleni, najdeme i takové kompozice, které tvoří vědomě koncipované urbanistické osy a
stavební dominanty.
Mezi kompoziční hodnoty patří především:
►

Významný vyhlídkový bod - terasa zámku Opočno

►

Významná stavební dominanta
► zámek Opočno
► zvonice kostela P. Marie
► objekt v Podzámčí čp. 680

Vyhodnocení vlivů na stav a vývoj hodnot území bylo provedeno vůči návrhu ÚP Opočno a sledovaným
hodnotám řešeného území dle ÚAP, dle stejného klíče jako byly vyhodnoceny vlivy resp. vzájemné vztahy
vůči SWOT analýze ÚAP tj. pomocí jednoduché tabelární formy znázorňující vztah řešené ÚPD vůči
sledovanému jevu v tomto případě hodnotám řešeného území dle následující hodnotové stupnice, která
v tomto případě vyjadřuje, do jaké míry může ÚPD (v rámci svých kompetencí definovaných stavebním
zákonem) přispět k zachování a rozvoji hodnot řešeného území.
+

Realizací předkládané ÚPD dojde k zachování či rozvoji hodnot řešeného území

0

Řešení předkládané ÚPD nemá na slabé stránky území identifikované v ÚAP žádný vliv
(tato hodnota není z hlediska řešené ÚPD relevantní)
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Řešení předkládané ÚPD má negativní vazbu na zachování hodnot řešeného území, je
třeba přijmout opatření k ochraně definovaných hodnot

Tab. 18

Vliv návrhu ÚP Opočno na zachování a rozvoj hodnot území dle ÚAP

Vliv na zachování a rozvoj hodnot řešeného území

ÚP
Opočno

Komentář

Přírodní hodnoty
Natura 2000 – evropsky významné lokality.
0
Přírodní památka
0
Vodní zdroje
0
Vodní toky a nivy
0
CHOPAV
0
ÚSES
+
VKP ze zákona
0
Lesy.
0
Zemědělská půda I. a II. třídy ochrany.
Kulturně - historické hodnoty

bez vlivu
bez vlivu
bez vlivu
bez vlivu
bez vlivu
vymezení ÚSES
bez vlivu
bez vlivu
zábor ZPF I. a II. třídy ochrany

Památková zóna.

0

bez vlivu

Archeologické stopy.
Nemovité národní kulturní památky.
Nemovité kulturní památky.
Historické zahrady a parky.
Historicky významné stavby a soubory.
Architektonicky cenné stavby a soubory.
Cenné urbanistické soubory.

0
0
0
+
0
0
0

bez vlivu
bez vlivu
bez vlivu
rozšíření obory o plochy u K2
bez vlivu
bez vlivu
bez vlivu

Místa významných událostí.

0

bez vlivu

Urbanistické hodnoty
Historické centrum města.

0

bez vlivu

Zachovalá urbanistická struktura obcí.

0

bez vlivu

Veřejná prostranství.

+

nová veřejná prostranství-

Parky a hřbitovy.

+

parkoviště pro obsluhu hřbitova

Celoměstské rekreační oblasti.

+

parkoviště u Broumaru

Kompoziční hodnoty
Významné stavební dominanty.
0
Významná vyhlídková místa.
+

bez vlivu
návrh nové rozhledny

Vliv jednotlivých návrhových ploch návrhu ÚP Opočno na stav a vývoj přírodních hodnot je podrobně
vyhodnocen v kap. A, konkrétně podkap. A.VI předkládaného VVURÚ a shrnut v kapitole A.VII
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ČÁST D
Případné vyhodnocení vlivů na jiné
skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak
nepodchycené v ÚAP, například skutečnosti zjištěné v
doplňujících průzkumech a rozborech.
Za účelem sjednocení, přehlednosti a kompatibility Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na
všechny tři pilíře udržitelného rozvoje byla pro vyhodnocení vlivu na hospodářský resp. socioekonomický pilíř
udržitelného rozvoje zvolena stejná metoda, jako byla použita pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí (viz
část A SEA), tedy metoda referenčních cílů. Metoda spočívá v konfrontaci jednotlivých navrhovaných
opatření vůči zvolenému referenčnímu rámci (sadě referenčních cílů). Sada referenčních cílů byla vybrána
na základě analýzy trendů vývoje jednotlivých sledovaných jevů udržitelného rozvoje dle UAP, dle SWOT
analýzy a dle vybraných cílů stanovených strategickými dokumenty přijatými na národní, regionální a lokální
úrovni (především Politika územního rozvoje, Strategický rámec udržitelného rozvoje a Strategie
udržitelného rozvoje ČR). Zohledněna byla rovněž specifika řešeného území.
Pro samotné hodnocení byly sestaveny hodnotící tabulky, které představují matici jednotlivých referenčních
cílů udržitelného rozvoje, resp. jeho ekonomického a sociodemografického pilíře, versus dílčí navrhované
plochy, resp. podmínky využití ploch (regulativů). Pozn.: Vyhodnocení vlivu na environmentální pilíř obsahuje
SEA dokumentace (část A a B tohoto dokumentu). Jednotlivé navržené změny využití území byly
konfrontovány s vybranými referenčními cíli a na základě expertního úsudku zpracovatelského týmu jim byly
přiřazeny hodnoty. Následně byly hlavní charakteristiky vlivu návrhu ÚP na udržitelný rozvoj jako celek
okomentovány, a to zejména při identifikovaném negativním vlivu.
Tab. 19

Sada referenčních cílů udržitelného rozvoje

Pilíř udržitelného rozvoje Referenční cíl
1.1 Zvýšením nabídky kvalitního bydlení zastavit odliv ekonomicky
aktivních obyvatel a podpořit omezení suburbanizace
1.2 Zajistit dostupnost sportovního vyžití v kvalitním prostředí
1.3 Chránit a rozvíjet možnosti rekreace v přírodním prostředí

Soudržnost společenství

Ekonomický pilíř UR

1.4 Zlepšovat dostupnost a spektrum veřejné občanské vybavenosti
1.5. Pomocí technických a územně plánovacích opatření zlepšit
kvalitu bydlení a bezpečnost obyvatel
2.1 Racionálně využívat možnosti rozvoje stávajícího urbanizovaného
území při respektování jeho hodnot
2.2 Zabezpečit území pomocí rozvoje a optimalizace technické a
dopravní infrastruktury
2.3 Zajistit prostorové možnosti pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti
při respektování environmentálního pilíře
2.4 Pomocí vhodných územně plánovacích opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu
2.5 Efektivním územním plánováním přispět k optimalizaci sítě
komerčních zařízení s respektování životního prostředí

Pro zjištění, zda a jakým způsobem může mít ÚP při realizaci závažné vlivy na udržitelný rozvoj, bylo
provedeno hodnocení navržených opatření územního plánu, tj. funkčních ploch a podmínek jejich využití
vzhledem k referenčním cílům udržitelného rozvoje, tj. zda a jakým způsobem bude vymezení daných ploch
v rámci návrhu ÚP přispívat, či nikoliv, k naplňování referenčních cílů. Pro hodnocení bylo použito stejné
stupnice jako v případě vyhodnocení vlivů na environmentální pilíř udržitelného rozvoje:
stupnice významnosti
+2
potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření/plochy na referenční cíl
+1
potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření/plochy na daný referenční cíl
0
zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)
-1
potenciálně negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální)
-2
potenciálně významný negativní vliv opatření/plochy na daný referenční cíl (velkého
rozsahu)
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?

nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením
resp. návrhovou plochou

rozsah vlivu
B
bodový (působící v bezprostředním okolí plochy)
L
lokální (působící v rámci města resp. městské části)
R
regionální (přesahující hranice města)
délka trvání vlivu
kp
krátkodobé/přechodné působení vlivu
dp
dlouhodobé působení vlivu
spolupůsobení vlivu
K
kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům
S
synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům
Stupnice významnosti spolupůsobení vlivu:
K

kumulativní působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům

S

synergické působení vzhledem k již existujícím resp. uvažovaným plochám/záměrům
potenciálně mírně negativní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem mezi navrhovaným
opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území, odpovídá pomyslné
hodnotě -1 míry kumulativního resp. synergického vlivu
potenciálně významný negativní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území,
odpovídá pomyslné hodnotě -2 míry kumulativního resp. synergického vlivu
nebyla identifikována potenciální vazba s kumulativním resp. synergickým spolupůsobením mezi
navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území
potenciálně mírně pozitivní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem mezi navrhovaným
opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území, odpovídá pomyslné
hodnotě +1 míry kumulativního resp. synergického vlivu
potenciálně významně pozitivní vliv s kumulativním resp. synergickým dopadem
mezi navrhovaným opatřením resp. stávajícím a navrhovaným využitím souvisejícího území,
odpovídá pomyslné hodnotě +2 míry kumulativního resp. synergického vlivu
opačný směr působení impaktu v bezprostředním okolí plochy/koridoru oproti hodnocení směru
kumulativního/synergického vlivu jako celku

Hodnocení vlivů návrhových ploch na referenční cíle ochrany životního prostředí a veřejného zdraví jsou
uvedeny v následujících tabulkových přehledech.
Posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny
pravděpodobné významné vlivy na základě známých faktů (studie, odborná literatura) i na základě údajů
a informací obsažených v územním plánu a aby zároveň postihlo specifika regionu.
Posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny pravděpodobné
významné vlivy na základě známých faktů (studie, odborná literatura) i na základě údajů a informací
obsažených v územním plánu a aby zároveň postihlo specifika regionu.
Kumulativní resp. synergické vlivy, pokud jsou identifikovány, jsou vyhodnoceny stejným způsobem, jako
v případě environmentálního pilíře udržitelného rozvoje viz výše.
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D.I.1

Plochy s rozdílným způsobem využití
Pod Oborou, k.ú. Opočno

Zb1 BI
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb1 Pod
Oborou,
Bydlení v RD,
městské a
příměstské BI

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování
jeho hodnot

2.2
Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí vhodných územně
plánovacích opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu

2.5 Efektivním územním
plánováním přispět k
optimalizaci sítě
komerčních zařízení s
respektování životního
prostředí

+1/L/dp

0

0

0

+1/L/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na východním okraji zastavěného území Opočna v lokalitě Pod Oborou, podmínkou využití lokality je prověření územní studií, v rámci
níž bude vymezena plocha veřejného prostranství v min. rozsahu 2500 m 2; navrhována min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; zastavitelnost 0,3;-na styku s volnou krajinou
bude situována zeleň zahrad, stavby RD nebudou umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality; OP silnice II. třídy, OP elektrického vedení a OP vodního zdroje II. stupně.
Předpokládaný počet RD 54.
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, která spolu s plochou Zb2 rozšiřuje zastavitelné území města jihovýchodním směrem a predisponuje vznik nové obytné čtvrti
v návaznosti na stávající obytné území místní části Pod Oborou a U Broumaru. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje se pozitivně projeví především zvýšení
nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Pod Oborou, k.ú. Opočno

Zb2 BI
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb2 Pod
Oborou,
Bydlení v RD,
městské a
příměstské BI

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

+1/L/dp

Ekonomický pilíř

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně využívat
možnosti rozvoje
stávajícího
urbanizovaného území
při respektování jeho
hodnot

0

0

0

+1/L/dp

+1/B/dp
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2.2 Zabezpečit území pomocí
rozvoje a optimalizace
technické a dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit prostorové
možnosti pro rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního
prostředí

0

0

0

0
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Komentář:
Malá zastavitelná plocha na východním okraji zastavěného území Opočna v lokalitě Pod Oborou; navrhována min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; zastavitelnost 0,3;
1NP+podkroví, na styku s volnou krajinou bude situována zeleň zahrad, stavby RD nebudou umisťovány blíže než 10 m od jihovýchodní hranice lokality; OP silnice, OP elektrického
vedení a OP vodního zdroje II. stupně. Předpokládaný počet RD 6.
Jedná se o menší plochu bydlení, která spolu s plochou Zb1 rozšiřuje zastavitelné území měst jihovýchodním směrem a predisponuje vznik nové obytné čtvrti v návaznosti na stávající
obytné území místní části Pod Oborou a U Broumaru. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní
bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky umístění stavby RD ne blíže než 10 m od jv a jz hranice lokality.

při ul. Dobrušská, k.ú. Opočno

Zb3a,b BI
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb3a,b
Dobrušská,
Bydlení v RD,
městské a
příměstské BI

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

+1/B/dp

Ekonomický pilíř

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

0

0

0

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

2.1 Racionálně
využívat možnosti
rozvoje stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování jeho
hodnot

+1/B/dp

+1/B/dp

2.2 Zabezpečit území
pomocí rozvoje a
optimalizace technické a
dopravní infrastruktury

2.3 Zajistit prostorové
možnosti pro rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního
prostředí

0

0

0

0

Komentář:
Drobné plochy bydlení vymezené na volných plochách v zastavěném území při ulici Dobrušská. Podmínkou využití lokality je u části lokality při silnici II. třídy v další fázi řízení doložení
dodržení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě
předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; min. velikost pozemku pro realizaci
RD - 800 m2; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,3; RD 1NP+ podkroví; OP sítí TI. Předpokládaný počet RD 4.
Jedná se o dvě menší vzájemně související plochy bydlení vymezené na dosud volných plochách uvnitř zastavěného území při ulici Dobrušská. S výjimkou hlukové zátěže, kterou je
však vzhledem k plánovanému obchvatu možno považovat za dočasnou, bez významných střetů s environmentálními limity využití území. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře
udržitelného rozvoje se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Dobrušská nebudou mít směrem k tomuto zdroji hluku umístěny hlukově chráněné fasády.

Severovýchodně od centra, k.ú. Opočno

Zb4 BI
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí
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1.3 Chránit a rozvíjet
možnosti rekreace v
přírodním prostředí

Ekonomický pilíř

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum veřejné
občanské
vybavenosti

www.amecfw.cz

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování jeho
hodnot

2.2 Zabezpečit území
pomocí rozvoje a
optimalizace
technické a dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové možnosti
pro rozvoj podnikání
a zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního
prostředí
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Zb4
Severovýchod,
Bydlení v RD,
městské a
příměstské BI

+1/L/dp

0

0

0

+1/L/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na severovýchodním okraji zastavěného území Opočna směrem ke koridoru obchvatu města, od nějž je oddělena plochou izolační
zeleně dopravní obsluha z místních komunikací a silnice II. třídy, lokalitou bude vedena komunikace pro pěší a cyklisty směr Semechnice; podmínkou využití lokality je vymezení plochy
veřejného prostranství v min. rozsahu 3500 m2; v lokalitě bude vymezena plocha pro občanské vybavení v min. rozsahu 2000 m 2; u části lokality při silnici II. třídy bude v další fázi řízení
doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v
případě předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; min. velikost pozemku pro
realizaci RD - 800 m2; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,3; RD - max. 2 NP bez podkroví; BD - max. 4 NP bez podkroví; OP elektrického vedení a
procházející sítě TI a jejich OP. Předpokládaný počet RD 58 + 10 BD (cca 160 BJ).
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, která byla vymezena v souladu se změnou č. 2 stávajícího ÚPSÚ. V tomto sektoru města je prostor pro další rozvoj omezen trasování
nového obchvatu města. V této souvislosti je zde vhodně navržena plocha izolační zeleně Zz1 oddělující území určené pro bydlení od budoucího obchvatu. Ke kvalitě bydlení přispějí
jak podmínky využití plochy stanovující rozsah veřejných prostranství i regulativy zastavěnosti a výškové hladiny zástavby a související stávající i navrhované plochy sportu. Z hlediska
sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

při ul. Na Olivě, k.ú. Opočno

Zb5,6 BH
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb5 Na Olivě,
Bydlení v RD,
městské a
příměstské
BH
Zb6 Na Olivě,
Bydlení v RD,
městské a
příměstské
BH

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování
jeho hodnot

2.2
Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí vhodných územně
plánovacích opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

Komentář:
Drobné plochy bydlení Zb6 a Zb5 vymezené na dosud volných plochách v zastavěném území v lokalitě Na Olivě. Podmínkou využití lokality je u části lokality při silnici II. třídy v další
fázi řízení doložení dodržení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba),
v případě předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; BD - max. 3 NP bez
podkroví; OP sítí TI. Předpokládaný počet RD Zb5 3 BD (36 BJ); Zb6 předpoklad 3 BD (36 BJ).
Jedná se o dvě menší vzájemně související plochy bydlení vymezené na dosud volných plochách uvnitř zastavěného území v lokalitě Na Olivě, plocha Zb6 byla v původním ÚPSÚ
určena pro výrobu. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání
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nových obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné za podmínky, že domy podél ulice Na Olivě nebudou mít směrem k tomu zdroji hluku umístěné hlukově chráněné fasády.

Západ Ořechová II, k.ú. Opočno

Zb7 BI
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb7 Západ
Ořechová II,
Bydlení v RD,
městské a
příměstské BI

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování
jeho hodnot

2.2
Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí vhodných územně
plánovacích opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

+1/L/dp

0

0

0

+1/L/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na západním okraji města v prostoru mezi zahrádkářskou kolonií, silnicí II/30815 a tokem Zlatého potoka. Ze západu dále navazují
plochy průmyslové zóny Zv3 a Zv2. Dopravní obsluha ze silnice II. třídy, v lokalitě bude vymezena plocha pro občanské vybavení v min. rozsahu 4000 m2; u části lokality při silnici II.
třídy bude v další fázi řízení doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů
staveb (obytná zástavba), v případě předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření;
min. velikost pozemku pro realizaci RD - 800 m2; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,3; RD - max. 2 NP bez podkroví; OP silnice II třídy a procházející sítě TI a
jejich OP. Předpokládaný počet 46 RD + 10 BD (celkem 90 BJ).
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, která byla vymezena v souladu se změnou č. 1 stávajícího ÚPSÚ, nicméně plocha je značně rozsáhlá a situována v poměrně
exponovaném prostoru západního svahu mimo dosah urbanizovaného prostoru města. Zároveň dojde vymezením plochy ke kumulaci negativních vlivů z hlediska environmentálního.
Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel
města.
Plochu Zb8 uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7.

Ořechová I, k.ú. Opočno

Zb8 BI
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb8 Ořechová
I, Bydlení
v RD, městské
a příměstské

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování
jeho hodnot

2.2
Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí vhodných územně
plánovacích opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

+1/L/dp

0

0

0

+1/L/dp

+1/B/dp

0

0

0

0
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BI
Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na západním okraji města v severně od stávající postupně zastavované plochy Ořechová I. Dopravní obsluha ze silnice III. třídy a
místních komunikací, podmínkou využití lokality je vymezení veřejného prostranství v min. rozsahu 1000 m 2; u části lokality přiléhající k plochám výroby bude v další fázi řízení doloženo
nepřekročení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná zástavba), v případě
předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření; min. velikost pozemku pro realizaci
RD - 800 m2; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu - 0,3; RD - max. 1 NP + podkroví; OP elektrického vedení a trafostanice. Předpokládaný počet RD 25.
Jedná se o poměrně rozsáhlou plochu bydlení, vymezena v návaznosti na v současnosti již částečně zastavěnou plochu Ořechová I, Vymezením plochy dojde ke kumulaci negativních
vlivů z hlediska ZPF a retenční schopnosti krajiny. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní
bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Plochu Zb8 uvolnit k zástavbě až po většinovém (min. 60%) naplnění plochy Zb7.

Čánka sever, k.ú. Čánka

Zb9 BV
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb9 Čánka
sever, Bydlení
venkovské BV

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování
jeho hodnot

2.2
Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí vhodných
územně plánovacích
opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu

2.5 Efektivním územním
plánováním přispět k optimalizaci
sítě komerčních zařízení s
respektování životního prostředí

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

Komentář:
Drobná plocha bydlení doplňující tvar zastavěného území místní části Čánka. Min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace 800 m2, nebo menší, pokud se bude
jednat o pozemek zahrnutý v ploše Zb9 ke dni vydání ÚP Opočno; maximální koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné rekreace - 0,3, 1NP + podkroví; OP sítí TI,
OP lesa. Předpokládaný počet RD 5.
Drobná plocha bydlení vhodně doplňující stávající zastavěné území Čánka, bez významného vlivu na životní prostředí. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje
se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Čánka jih, k.ú. Čánka

Zb10 BV
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb10 Čánka
jih, Bydlení

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování
jeho hodnot

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

-Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0/Z01

www.amecfw.cz

2.2 Zabezpečit území pomocí rozvoje
a optimalizace technické a dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí
vhodných územně
plánovacích
opatření podpořit
rozvoj cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

0

0

0

0
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venkovské BV
Komentář:
Drobná plocha bydlení doplňující tvar jižní části zastavěného území místní části Čánka. Min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000 m2; maximální
koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné rekreace - 0,3, 1NP + podkroví. Předpokládaný počet RD 5.
Drobná plocha bydlení vhodně doplňující stávající zastavěné území Čánka, bez významného vlivu na životní prostředí. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje
se pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Dobříkovec, k.ú. Čánka

Zb11, Zb12,
Zb13 BV
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného
rozvoje

Zb11
Dobříkovec sever, Bydlení
venkovské BV
Zb12
Dobříkovec sever, Bydlení
venkovské BV
Zb13
Dobříkovec jihovýchod,
Bydlení
venkovské BV

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky
kvalitního
bydlení
zastavit odliv
ekonomicky
aktivních
obyvatel a
podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního
vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3
Chránit a
rozvíjet
možnosti
rekreace
v
přírodním
prostředí

1.4
Zlepšovat
dostupnost
a spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1 Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizovaného
území při
respektování
jeho hodnot

2.2
Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj podnikání a
zaměstnanosti při
respektování
environmentálního
pilíře

2.4 Pomocí vhodných územně
plánovacích opatření podpořit rozvoj
cestovního ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

0

0

0

0

Komentář:
Tři drobné plochy bydlení vhodně doplňující tvar zastavěného území osady Dobříkovec. Min. velikost pozemku pro realizaci RD a stavby rodinné rekreace - 1000 m2;
maximální
koeficient zastavění pozemku rodinného domu a stavby rodinné rekreace - 0,3, 1NP + podkroví. Předpokládaný počet RD 4+2+6. U Zb13 u části lokality při silnici II. třídy bude v
další fázi řízení doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze silničního provozu u umisťovaných chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb (obytná
zástavba), v případě předpokládaného překročení hygienických limitů stanovených pro hluk budou navržena a následně realizována odpovídající protihluková opatření.
Bez významného vlivu na životní prostředí. Podmínky využití plochy a její zastavitelnost jsou navrženy vhodně. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje se
pozitivně projeví především zvýšení nabídky ploch pro kvalitní bydlení s potenciálem přilákání nových obyvatel města.
Vymezení ploch je akceptovatelné, u plochy Zb13 neumisťovat hlukově chráněné fasády domů podél silnice II/304 směrem k této komunikaci.
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Opočno, k.ú. Opočno, výměra 1,85 ha, (I. třída ochrany ZPF 1,39 ha, III. třída ochrany ZPF 0,46 ha)

Zo1 OS

Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zo1 Opočno,
Tělovýchova a sport
OS

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

0

+1/L/dp

Ekonomický pilíř

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanost
i při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

0

+1/L/dp

+1/L/dp

+1/L/dp

0

0

+1/L/dp

0

Komentář:
Zastavitelná plocha pro realizaci sportoviště ve vazbě na stávající městský sportovní areál v Opočně; dopravní obsluha z místních komunikací a ze stávajícího areálu, vazba na
zastavitelnou plochu Zb4; minimální podíl zeleně v zastavitelné ploše - 0,2; OP elektrického vedení 35 kV.
Plocha sportu rozšiřující stávající sportovní areál v Opočně a zázemí návrhové plochy bydlení Zb4. Bez významných negativních vlivů na životní prostředí pozitivně se projeví
především z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje v podobě zlepšení kvality bydlení a možností zdravého trávení volného času. Podmínky využití plochy a její zastavitelnost
jsou navrženy vhodně.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Čánka, k.ú. Čánka

Zo2 OV
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zo2 Čánka, občanské
vybavení veřejné OV

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

0

+1/B/dp

0

+1/B/dp

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

+1/B/dp

+1/B/dp

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanost
i při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

0

0

0

0

Komentář:
Zastavitelná plocha pro realizaci občanské vybavenosti v místní části Čánka; dopravní obsluha z místních komunikací a přes stabilizované plochy, OP lesa a OP vodoteče.
Plocha občanské vybavenosti bez významného negativního vlivu na životní prostředí pozitivně se projeví především z hlediska sociálního pilíře udržitelného rozvoje zlepšením kvality
bydlení v místě.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Na Olivě, k.ú. Opočno

Zv1 VL
Referenční cíle
udržitelného rozvoje
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Zv1 Na Olivě, Lehká
výroba, VL

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

0

0

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanost
i při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

0

0

0

-1/B/dp

0

+1/L/dp

0

+1/L/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na jihozápadním okraji města v návaznosti na stávající plochy výroby a budoucí obchvat města. Dopravní obsluha ze silnice II. třídy,
případně přes plochy stabilizované; budoucí objekty nepřesáhnou výškovou hladinu zástavby navazujících ploch výroby; po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen
souvislý pás pohledově izolační zeleně v min. šíři 10 m (severní, západní a jižní okraj lokality);
min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený výrobní areál
v rámci lokality); v lokalitě bude respektován významný strom; v další fázi řízení bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě (v součtu vlivů kumulativních
a synergických) u nejbližších stávajících chráněných vnitřních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb; OP elektrického vedení 35 kV a trafostanice.
Plocha nerušící výroby, vhodně navazující na plánovaný obchvat města a obdobné funkce v území. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře se pozitivně projeví především na
zvýšení nabídky pracovních míst v regionu, zlepšení socioekonomických podmínek obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

K Vodětínu, k.ú. Opočno

Zv2 VL
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zv2 K Vodětínu,
Lehká výroba, VL

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

0

0

0

0

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanost
i při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

0

-1/B/dp

0

+1/L/dp

0

+1/L/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha většího rozsahu je vymezena na západním okraji města v návaznosti na dopravní koridory a prostor nádraží a jeho okolí s obdobnými funkcemi za účelem vymezení
tohoto prostoru pro výrobní funkce na úrovni celého města. Dopravní obsluha ze silnice III. třídy;
budoucí objekty nepřesáhnou výškovou hladinu zástavby navazujících ploch
výroby; po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen souvislý pás pohledově izolační zeleně v min. šíři 15 m (jižní a východní okraj lokality); min. koeficient zastoupení
ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený výrobní areál v rámci lokality); výšková regulace zástavby - max. výška zástavby 11 m od rostlého terénu; pro lokalitu je stanovena etapizace
výstavby předpokládající zastavění severní poloviny plochy v I. etapě a jižní poloviny v II. etapě. OP technické infrastruktury (plyn, vrchní elektrické vedení 35 kV, kanalizace,
telekomunikační kabely), hlavní odvodňovací zařízení.
Plocha nerušící výroby, vhodně navazující na dopravní infrastrukturu a obdobné funkce v území. Podmínky využití plochy jsou navrženy tak, že nedojde k významným negativním
vlivům na veřejné zdraví a životní prostředí s výjimkou záboru půdy I. a II. třídy kvality. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře se pozitivně projeví především na zvýšení nabídky
pracovních míst v regionu, zlepšení socioekonomických podmínek obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

K Vodětínu, k.ú. Opočno

Zv3 VL1
Referenční cíle
udržitelného rozvoje
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Zv2 K Vodětínu,
Lehká výroba, VL

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

0

0

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanost
i při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5 Efektivním
územním
plánováním přispět
k optimalizaci sítě
komerčních
zařízení s
respektování
životního prostředí

0

0

0

-1/B/dp

0

+1/L/dp

0

+1/L/dp

Komentář:
Zastavitelná plocha velkého rozsahu pro realizaci průmyslové zóny je vymezena na západním okraji města v návaznosti na dopravní koridory a prostor nádraží a jeho okolí s obdobnými
funkcemi za účelem vymezení tohoto prostoru pro výrobní funkce na úrovni celého města. Dopravní obsluha ze silnice III. třídy; po obvodu plochy na styku s volnou krajinou bude zřízen
souvislý pás pohledově izolační zeleně v min. šíři 15 m (jižní a východní okraj lokality); min. koeficient zastoupení ploch zeleně 0,15 (vztahuje se na ucelený výrobní areál v rámci
lokality); výšková regulace zástavby - max. výška zástavby 13 m od rostlého terénu; v navazujících dokumentacích bude prokázáno, že navržená zástavba je řešena způsobem
maximálně eliminujícím negativní vliv na krajinný ráz, resp. eliminujícím negativní působení v dálkových pohledech. OP technické infrastruktury (plyn, vrchní elektrické vedení 35 kV,
kanalizace, telekomunikační kabely), hlavní odvodňovací zařízení.
Plocha nerušící výroby, vhodně navazující na dopravní infrastrukturu a obdobné funkce v území. Podmínky využití plochy jsou navrženy tak, že nedojde k významným negativním
vlivům na veřejné zdraví a životní prostředí s výjimkou záboru půdy I. a II. třídy kvality. Z hlediska sociálního a ekonomického pilíře se pozitivně projeví především na zvýšení nabídky
pracovních míst v regionu, zlepšení socioekonomických podmínek obyvatel města.
Vymezení plochy je akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

U obchvatu, k.ú. Opočno

Zz1, Zz2, Zz3 ZV
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zz1 Opočno – u
obchvatu, Izolační a
ochranná zeleň ZV
Zz2 Opočno – u
obchvatu, Izolační a
ochranná zeleň ZV
Zz3 Opočno – u
obchvatu, Izolační a
ochranná zeleň ZV

Ekonomický pilíř

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

0

0

0

0

0
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Komentář:
Navržené plochy veřejné zeleně prostorově oddělují plochy bydlení od silničního obchvatu města na severním okraji Opočna plochy zeleně budou sloužit i jako zeleň izolačního
charakter.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Na Olivě, k.ú. Opočno

Zz4
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zz4 Opočno – Na
Olivě, veřejná zeleň,
izolační a ochranná
ZV

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

0

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

0

0

0

0

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

0

0

Komentář:
Navržená plocha izolační zeleně, prostorově oddělující plochu bydlení Zb6 od stávající plochy výroby. Bude sloužit i jako zeleň izolačního charakteru.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

u nádraží, k.ú. Opočno

Zz5
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zz5 Opočno – u
nádraží, Izolační a
ochranná zeleň ZO

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

0

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

0

0

Komentář:
Navržená plocha izolační zeleně, prostorově oddělující dopravní koridory a plochy průmyslu u nádraží. Bude sloužit i jako zeleň izolačního charakteru.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.
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U Zbrojnice, k.ú. Opočno

Zp1
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zp1 Opočno – U
Zbrojnice, Veřejné
prostranství ZP

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

+1/B/dp

0

0

0

+1/B/dp

0

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizac
i sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

0

0

0

0

Komentář:
Navržená plocha veřejného prostranství navazuje na navrženou promenádu; nutno zohlednit polohu lokality v záplavovém území.
Pozitivní vliv z hlediska veřejného zdraví a sociálních determinant především v podobě zlepšení možností zdravého trávení volného času, předpokládá se pozitivní vliv na
estetické hodnoty území. Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

u hřbitova, k.ú. Opočno

Zd1
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zd1 Opočno – U
hřbitova, parkoviště
DS1

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

0

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

+1/B/dp

0

0

0

Komentář:
Navržená plocha dopravy určená pro parkoviště u hřbitova, nutno zohlednit vazbu na zastavitelnou plochu Zb4.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

u Broumaru, k.ú. Opočno

Zd2, Zd3
Referenční cíle
udržitelného rozvoje
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Zd2 Opočno – U
hřbitova, parkoviště
DS1
Zd2 Opočno – U
hřbitova, parkoviště
DS1

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

0

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

0

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

Komentář:
Navržené plochy dopravy určená pro parkoviště u Broumaru z důvodů potřeby návštěvníků, nutno zohlednit částečnou polohu v OP vodního zdroje II. stupně (Zd2) a částečnou
polohu lokality Zd3 v záplavovém území.
Plocha Zd2 v současnosti slouží jako skládka sypkých materiálů, plocha Zd2 jako orná půda. Budoucí parkoviště je třeba vybavit prostředky pro záchyt ropných látek. Bez
negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Dobrušská, k.ú. Opočno

Zd4
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zd4 Opočno –
Dobrušská, parkoviště
DS1

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

0

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

+1/B/dp

0

0

0

Komentář:
Návrh parkoviště při ulici Dobrušská pro potřeby centra města, kde jsou významné problémy s parkovacími i plochami zejména v turistické sezóně; parkoviště využitelné i pro
zastavitelnou plochu bydlení Zb4. Lokalitou bude vedena místní komunikace, která umožní napojení zastavitelné plochy Zb4 na silnici II. třídy v ulici Dobrušská.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

u ČOV plocha pro kompostárnu, k.ú. Opočno

Zt1
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Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Zt1 Opočno – u ČOV,
plocha technické
infrastruktury TI

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

0

0

0

0

+1/B/dp

+1/B/dp

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanost
i při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizac
i sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

+1/B/dp

0

0

0

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizac
i sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

+1/L/dp

0

Komentář:
Navržená plocha technické infrastruktury určená pro kompostárnu v sousedství ČOV.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

Koridory pro dopravní infrastrukturu

D.I.2

obchvat města, k.ú. Opočno

Kd1
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Kd1, obchvat města,
DS

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením nabídky
kvalitního bydlení
zastavit odliv
ekonomicky aktivních
obyvatel a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

0

0

0

0

+1/L/dp

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

+1/L/dp

+1/L/dp

0

Komentář:
Jedná se o vymezení dlouhodobě sledovaného koridoru obchvatu města, tvořeného přeložkou silnice II/298 s nově navrženým napojením silnice II/304, realizace
staveb
a
zařízení, změny staveb a změny využití pozemků v koridoru Kd1 dle příslušného zařazení do funkčních ploch jsou možné až po realizaci staveb přímo souvisejících s obchvatem
města.
Obchvat je v místech, kde je to možné vhodně oddělen od rezidenčních ploch plochami izolační zeleně, v místě kontaktu koridoru se stabilizovanými plochami je třeba zajistit
technickou ochranu obytných objektů před hlukem z provozu na této komunikaci. Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné za podmínky realizace protihlukových opatření za účelem dodržení hlukových limitů vůči nejbližším chráněným objektům včetně ověření jejich
účinnosti měřením v rámci zkušebního provozu obchvatu.

napřímení silnice II/298, k.ú. Čánka

Kd2 + Kd3
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Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

Kd2+Kd3,
napřímení
DS

II/297,

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením nabídky
kvalitního bydlení
zastavit odliv
ekonomicky aktivních
obyvatel a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

0

0

0

0

+1/L/dp

+1/L/dp

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizac
i sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

+1/L/dp

0

0

0

Komentář:
Jedná se o dva úseky silnice II/298 na východním okraji Čánky, který je navržen k napřímení; realizace staveb a zařízení, změny staveb a změny využití pozemků v koridoru Kd2
dle příslušného zařazení do funkčních ploch jsou možné až po realizaci staveb přímo souvisejících s přeložkou silnice.
Směrové napřímení silnice II/298 se pozitivně projeví především z hlediska zlepšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. Z pohledu ostatních složek životního prostředí bez
významných negativních vlivů. Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

D.I.3

Plochy změn v krajině
Lišťovina, k.ú. Opočno

K1
Sociální pilíř

Referenční cíle
udržitelného rozvoje

K1 Opočno –
Lišťovina, NL - Plochy
lesní

Ekonomický pilíř

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

0

0

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

0

0

0

0

Komentář:
Zalesnění navržené v návaznosti na stávající plochy NL, a to převážně na ploše bývalé skládky u zemědělského areálu na západním okraji Opočna.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.

u obory, k.ú. Opočno

K2
Referenční cíle
udržitelného rozvoje

-Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0/Z01

Sociální pilíř

www.amecfw.cz

Ekonomický pilíř

125 / 133

K2 Opočno – u obory,
NS - Plochy smíšené
nezastavěného území

1.1 Zvýšením
nabídky kvalitního
bydlení zastavit
odliv ekonomicky
aktivních obyvatel
a podpořit
omezení
suburbanizace

1.2 Zajistit
dostupnost
sportovního vyžití
v kvalitním
prostředí

1.3 Chránit a
rozvíjet možnosti
rekreace v
přírodním
prostředí

1.4 Zlepšovat
dostupnost a
spektrum
veřejné
občanské
vybavenosti

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

2.1
Racionálně
využívat
možnosti
rozvoje
stávajícího
urbanizované
ho území při
respektování
jeho hodnot

0

0

+1/B/dp

0

+1/B/dp

0

2.2 Zabezpečit
území pomocí
rozvoje a
optimalizace
technické a
dopravní
infrastruktury

2.3 Zajistit
prostorové
možnosti pro
rozvoj
podnikání a
zaměstnanosti
při
respektování
environmentál
ního pilíře

2.4 Pomocí
vhodných
územně
plánovacích
opatření
podpořit
rozvoj
cestovního
ruchu

2.5
Efektivním
územním
plánováním
přispět k
optimalizaci
sítě
komerčních
zařízení s
respektová
ní životního
prostředí

0

0

0

0

Komentář:
Plocha s funkcí NS rozšiřující oboru Opočno u Dobříkovce pro vytvoření souvisle nezalesněného pastviště lesní zvěře.
Bez negativního vlivu na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje.
Akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec podmínek obsažených v návrhu ÚP.
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ČÁST E
Vyhodnocení přínosu územního plánu k
naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsažených v PÚR nebo v
ZÚR.
Pro potřeby vyhodnocení vlivů předkládaného návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území plánu jsou prioritami
územního plánování míněny priority stanovené v zásadách územního rozvoje (dále jen „ZÚR“), případně v
politice územního rozvoje (dále jen „PÚR“), které se významným způsobem vážou k řešenému území.
Předmětem této kapitoly je popis toho, které priority stanovené v ZÚR/PÚR a významným způsobem vázané
k řešenému území byly zohledněny v územním plánu a jak byly naplněny.
Do značné míry se vyhodnocení v této části překrývá s odůvodněním územního plánu, tato skutečnost
vyplývá z obsahu odůvodnění a VVÚRU, tak jak je stanovuje stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.
V rámci VVÚRÚ je proto především stručně shrnuto jak návrh územního plánu konkrétně naplňuje priority ve
vztahu k udržitelnému rozvoji území.

E.I

Politika územního rozvoje ČR, 1. aktualizace (2015)

Návrh územního plánu Opočno, který byl předložen k posouzení, je v souladu s Politikou územního rozvoje
České republiky 2008 (dále též jen „PÚR ČR“), resp. její první aktualizací z dubna 2015. Řešené území
neleží v žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové ose, vymezené PÚR ČR. Obecné zásady a priority
územního plánování dané Politikou územního rozvoje jsou návrhem územního plánu respektovány.
Dle PÚR je nutno respektovat požadavek na vymezení záměru koridoru P5 pro plynovod přepravní soustavy
(resp. VTL plynovodu s tlakem nad 40 barů), vedoucího z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji
Vysočina, procházejícího ř. ú. ve směru jih - severozápad a mířícího dále na hranici ČR směrem do Polska.
Požadavek na vymezení koridoru technické infrastruktury je obsažen i v ZÚR a v ÚP Opočno je respektován.
Řešené území není nadřazenou ÚPD - ZÚR - zahrnuto do žádné rozvojové oblasti či rozvojové osy
regionálního významu, rovněž nespadá do oblastí a os vymezených Politikou územního rozvoje ČR.
Koridory a plochy technické infrastruktury a související rozvojové záměry, vymezené Politikou územního
rozvoje, nejsou řešením předkládaného návrhu územního plánu a jejích variant nijak dotčeny.
Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených Politikou
územního rozvoje (kapitola 2.2 Republikové priority), které byly respektovány a zpracovány v územním
plánu, resp. ty, které respektovány nebyly, z pohledu posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí je
možno zmínit tyto body (podrobněji je vyhodnocení vazby jednotlivých předkládaného návrhu územního
plánu a republikových priorit PÚR 2015 uvedeno v kapitole A.XI.:
► Hodnoty území města jsou respektovány;
► Návrh návrhu územního plánu znamená poměrně významných ploch ZPF včetně I. a II. třídy ochrany

půdy, dosavadní koncepce rozvoje území je respektována.
► Vymezení ÚSES na lokální úrovni.
► Navržena protipovodňová opatření a pravidla využití ploch v záplavovém území.
► Navrhovaná ÚPD dále zlepší dostupnost pracovních příležitostí s ohledem na potenciál území z hlediska

napojení na veřejnou dopravu.
►

Návrhem ÚP Opočno jsou vytvářeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů na bydlení v územích,
zatížených z hlediska hluku a znečištění ovzduší.

►

Jsou navržena veřejná prostranství a plochy ochranné a izolační zeleně.

Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že předkládaný návrh územního plánu je v souladu s prioritami
územního plánování v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví deklarovanými v nadřazené
územně plánovací dokumentaci a v Politice územního rozvoje ČR, resp. byly navrženy takové podmínky
využití území, aby byl tento soulad zajištěn.
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E.II

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje

V současné době jsou pro řešené území platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady
územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR), které nabyly účinnosti dne 16. 11. 2011. V současnosti
jsou zpracovávány 1. a 2. aktualizace ZÚR.
Dle (ZÚR) nespadá řešené území do žádné rozvojové osy či oblasti, ani do specifické oblasti krajského
významu, je hodnoceno jako území s vyrovnaným rozvojovým potenciálem. Úkolem pro Územní plán
Opočno je vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských
zdrojů, především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch
přestavby. V ZÚR jsou stanoveny požadavky na vymezení následujících ploch a koridorů:
►

prvky systému ekologické stability (RBC 519 Broumar, RK784, RK 791, RK 792) – do ÚP převzaty

►

úprava silniční sítě, silniční obchvat Opočna – v ÚP vymezen (koridor Kd1)

►

DS10p Q přeložka silnice II/298, resp. obchvat Opočna – v ÚP vymezen (koridor Kd1)

►

DS25 Q napřímení úseku silnice II/298 na jihozápadním okraji k.ú. Čánka – v ÚP vymezen (koridor Kd2)

►

DS26 Q napřímení úseku silnice II/298 východně od Čánky - – v ÚP vymezen (koridor Kd3)

►

koridor územní rezervy TP1r Q propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 pro záměr mezinárodního
významu – propojovací plynovod VVTL D N 500 PN 63 z Olešné v Kraji Vysočina na hranici ČR –
Polsko (Náchod/Kudowa Zdrój) – vymezen koridor územní rezervy dle ZÚR

Dle ZÚR je řešené území zařazeno do Oblasti krajinného rázu 9 – Opočensko a dle cílových charakteristik
oblastí se shodným krajinným typem patří řešené území mezi krajiny lesozemědělské a krajiny zemědělské.
Pro prvky technické a dopravní infrastruktury byly v územním plánu Opočno vymezeny a upřesněny koridory
dopravní a technické infrastruktury vyplývající ze ZUR, jejich řešení bylo koordinováno s ostatními
nadmístními zájmy a záměry rozvoje města.
ÚP respektuje a upřesňuje dopravní koridor pro umístění stavby DS10p - silnice II/298 v prostoru Opočna s
označením Kd1. ÚP respektuje a upřesňuje dopravní koridor pro umístění staveb DS25, DS26 - silnice II/298
- v úseku mezi Očelicemi a Opočnem (vyrovnání směrových oblouků) s označením Kd2 a Kd3. Koridory Kd1
- Kd3 jsou vyznačeny hranicemi s odpovídající překryvnou funkcí, tj. respektují funkční využití ploch
stávajících.
ÚP respektuje, upřesňuje a územně hájí koridor územní rezervy pro umístění stavby mezinárodního
významu TP1r - propojovací plynovod VVTL, vedoucí z území obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR Polsko, a to do území hraničního přechodu Náchod - Kudowa-Zdrój. ÚP Opočno vymezuje koridor R1 na
severním okraji řešeného území, přičemž šířkově je jeho vymezení koordinováno s ÚPD sousední obce
České Meziříčí.
Zásadami územního rozvoje vymezený regionální územní systém ekologické stability (ÚSES) byl v ÚP
Opočno stabilizován, zpřesněn a doplněn o prvky lokálního systému ekologické stability.
Vymezením změn funkčního využití vymezených ploch a stanovením podmínek pro jejich využití územní
plán respektuje historicky utvářenou hierarchii sídla i jeho urbanistickou strukturu. Rozsah zastavitelných
ploch byl vymezen s ohledem na vývoj území a jeho pozici ve struktuře osídlení a především s ohledem na
zlepšení jeho dostupnosti a vyřešení problémů v dopravních vztazích v širším okolí řešených ploch. V
řešeném území nejsou zakládána nová sídla. Regulativy pro využití návrhových ploch jsou navrženy tak, aby
nedošlo k narušení charakteristik krajinného rázu dle v ZÚR definované Oblasti krajinného rázu 9 –
Opočensko.
Z výše uvedeného lze konstatovat, že návrh ÚP Opočno je v souladu se Zásadami územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0/Z01

www.amecfw.cz

128 / 133

ČÁST F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
– shrnutí.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a
pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.

F.I

Předmětem této kapitoly je na základě vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé
životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území obsaženém v RURÚ
ÚAP ORP Dobruška a v ZUR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení disproporcí vzájemné vyváženosti
pilířů udržitelného rozvoje, které nejvíce ovlivňují udržitelný rozvoj řešeného území. Posuzován je vliv řešení
ÚP na tyto disproporce (to je porovnání se stávajícím stavem) a z hlediska možných dopadů na vyváženost
vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území tj. charakteristika kladů a záporů realizace ÚP na
vyváženost vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje území.

F.I.1

Disproporce mezi ekonomickým a environmentálním pilířem

►

Disproporce mezi snahou o intenzivní využití okolí vodních toků a potřebou posílit ekostabilizační a
protierozní funkci (zpomalení povrch. odtoku) těchto ploch. V této souvislosti byly navrženy podmínky
pro využití ploch a opatření pro předcházení negativním vlivům realizace územního plánu v rámci SEA
viz kap. A.VIII. a A.XI.

►

Disproporce mezi zátěží města tranzitní dopravou, vyplývající z tranzitní polohy města, a žádoucí
ochranou životního prostředí ve městě. V této souvislosti byly navrženy podmínky pro využití ploch a
opatření pro předcházení negativním vlivům realizace územního plánu v rámci SEA viz kap. A.VIII. a
A.XI.

►

Disproporce mezi primárním zájmem investorů nové výstavby na co nejvyšším komerčním profitu, a
potřebou věnovat část kapacity v nové výstavbě pro uspokojení veřejných zájmů (v dalších fázích
projektové přípravy staveb je třeba zajistit zachování části ploch jako veřejně přístupná prostranství se
zelení).

►

Disproporce mezi zájmem uchovat vizuální prostorové hodnoty vnitřního města (ve vztahu k
panoramatům města) a trvajícím tlakem na maximální komerční zhodnocení ploch včetně zvyšujícího se
zájmu na výstavbu prostorových dominant (vhodný návrh výškové hladiny zástavby).

►

Disproporce mezi zájmem investorů využít každou plochu s dobrou dopravní dostupností pro rozvoj
bydlení s vysokým komerčním potenciálem bez ohledu na limity využití území a jeho environmentální
zatížení (vhodný návrh podmínek zastavitelnosti ploch).

F.I.2
►

Disproporce mezi požadavky na kvalitní životní prostředí a faktem, že část obyvatel města žije v
oblastech zatížených z hlediska znečištění ovzduší a hluku z dopravy. Návrh ÚP může být jedním
z dílčích nástrojů pro řešení této disproporce (návrh ploch izolační zeleně, realizace obchvatu města).

F.I.3
►

Disproporce mezi environmentálním a sociálním pilířem

Disproporce mezi sociálním a ekonomickým pilířem

Disproporce mezi zájmem obyvatel na realizaci odpovídajících veřejných prostranstvích (zejména ploch
městské zeleně) a snahou maximálně zhodnotit pozemky určené k zástavbě, nevyvážený poměr
realizovaných stavebních kapacit a vytvořeného zázemí sídelní zeleně a veřejných prostranství (v
dalších fázích projektové přípravy staveb je třeba zajistit zachování části ploch jako veřejně přístupná
prostranství se zelení, tak jak je definováno v podmínkách využití ploch navržených územním plánem).
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F.II

F.II.1

Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro
předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné
generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením
podmínek života generací budoucích
Předcházení zjištěným rizikům napříč všemi pilíři

►

Rizikem vývoje území města Opočna je nedostatečná ochrana bydlení v centrální části města, trvající
pokles trvale bydlících obyvatel a rizika suburbanizace v nevhodných lokalitách (návrh ÚP Opočno
reaguje na tuto skutečnost vhodnou nabídkou ploch bydlení, občanské vybavenosti a sportu
v atraktivních lokalitách s dobrou dopravní dostupností, jako prevenci suburbanizace, aniž by byly
narušeny hodnoty území).

►

Problém deficitů parkovacích stání ve městě a deficitů územních příležitostí pro realizaci nových
odstavných ploch (návrh ÚP Opočno reaguje na tuto skutečnost vymezením ploch parkování jako
zázemí hřbitova a rekreačního území Broumar).

►

Problém hlukové a imisní zátěže obyvatel na části území města především v bezprostřední blízkosti
intenzivně dopravně zatížených koridorů. (návrh ÚP Opočno přebírá dlouhodobě sledovaný záměr
výstavby obchvatu města, který je v současnosti již v pokročilé fázi projektové přípravy stavby a zároveň
vymezuje plochy ochranné a izolační zeleně pro ochranu stávajících i návrhových ploch bydlení
v blízkosti koridoru přeložky silnice II/298 a koordinace s ostatními funkčními plochami - ÚSES).

►

Problém nevyužitých ploch a závad v urbanistické struktuře dle ÚAP – Lišťovina, areál bývalé
nemocnice a areál kláštera (návrh ÚP vymezuju plochu pro zalesnění bývalé skládky K1, areál bývalého
kláštera) je vymezen v kategorii Plochy občanského vybavení - specifické - OV1 a plochy zeleně specifické - ZX pro klášterní zahradu.

►

Problém chybějícího napojení na vodovod a kanalizaci v osadě Čánka, Dobříkovec je již částečně
vyřešen zavedením vodovodu do Čánky a vymezením napojení Dobříkovce.

Identifikace konkrétních vlivů ÚP Opočno na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území je provedeno v
kap. D.I. předkládaného VVURÚ - Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území.

F.II.2

Přínos předkládané ÚPD pro environmentální pilíř udržitelného rozvoje

Návrh územního plánu nepredisponuje umístěním zdrojů znečištění ve formě rozsáhlé průmyslové či jiné
výroby, jež by mohla být (vzhledem k navrhovaným regulativům) významným zdrojem znečištění ovzduší
emisemi či zápachem vůči stávající či navrhované obytné zástavbě.
Realizace obchvatu města a výsadba ochranné a izolační zeleně přispěje k relativnímu snížení imisní zátěže
především prachem v nejvíce exponovaných částech města.
Návrh řešení územního plánu bude mít důsledky z hlediska zvýšení podílu zpevněných ploch, a tím i nároků
z hlediska odkanalizování území resp. bezpečného odvedení dešťových vod. Vzhledem k tomu, že
předmětné plochy jsou v rámci katastru obce relativně malého rozsahu a že jsou lokalizovány v dosud
nezastavěném území, lze tento vliv na retenční schopnost území označit za mírně negativní. V této
souvislosti doporučujeme plochu Zb8 uvolnit pro zástavbu až po zaplnění alespoň 60% plochy Zb7.
K zásahu do vodních toků nebo záplavového území nedojde, s výjimkou vybudování parkoviště u rybníka
Broumar (plocha Zd2). V návrhu ÚP byly stanoveny podmínky pro využití ploch v záplavovém území.
Negativní vlivy na kvalitu vody v tocích ani potenciál plošného znečištění z průmyslové výroby nebo
zemědělských zdrojů nebyly zjištěny.
Předkládaným návrhem územního plánu je navrhováno odnětí ZPF v celkovém úhrnu 59,55 ha pro
zastavitelné plochy a 5,36 ha pro plochy změn v krajině. Vymezeny jsou rovněž koridory pro umístění staveb
dopravní infrastruktury v rozsahu 26,02 převážně pro umístění stavby obchvatu města. Z tohoto pohledu
dojde k významně negativnímu vlivu návrhu ÚP na ZPF, v důsledku vymezení ploch průmyslu na půdách I. a
II. třídy ochrany a rozsahu a kvality půdy u některých ploch navrhovaných pro bydlení (Zb4, Zb7). V rámci
SEA byla navržena opatření pro zmírnění těchto dopadů.
ÚP nebude mít významně negativní vlivy na biotickou složku krajiny. Realizací navrhovaných ploch veřejné
zeleně a ploch ochranné a izolační zeleně dojde ke zvýšení podílu trvalé zeleně v území a pozitivním vlivům
na veřejné zdraví. Z hlediska ekologické stability krajiny se pozitivně projeví návrh změn v krajině.
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Žádná z návrhových ploch ÚP Opočno nezasahuje do ZCHÚ, přírodních parků ani územního systému
ekologické stability. Územním plánem je vymezen ÚSES na regionální i lokální úrovni. Jsou navrženy
podmínky využití jednotlivých ploch tak, aby nedošlo k ovlivnění památných stromů.
Řešením územního plánu nejsou vzhledem ke vzdálenostem a charakteru navrhovaných změn využití území
a stanovení podmínek využití ploch očekávány významné vlivy na krajinný ráz, estetické dominanty území
ani architektonické a archeologické dědictví.
Očekávané dopady územního plánu z hlediska obyvatelstva a veřejného zdraví budou významně pozitivní v
kontextu především očekávaného zklidnění centra města, především z pohledu převedení významného
podílu dopravních zátěží z hustě osídlených území, včetně snížení nákladní dopravy. Výstavbu obchvatu
města Opočna je třeba podmínit realizací protihlukových opatření za účelem dodržením hlukových limitů vůči
nejbližším chráněným objektům včetně ověření jejich účinnosti měřením v rámci zkušebního provozu
obchvatu.
V rámci posouzení vlivů návrhu ÚP Opočno na environmentální pilíř udržitelného rozvoje nebyly zjištěny
žádné podstatné skutečnosti, které by bránily realizaci navrhovaných ploch s rozdílným způsobem využití.
V případě žádné z návrhových ploch nebyly, s výjimkou záboru ZPF, identifikovány významné negativní vlivy
na životní prostředí.

F.II.3

Přínos předkládané ÚPD pro hospodářský rozvoj

Celkově se jedná o z hospodářského hlediska spíše stagnující území. Předkládaná ÚPD může přímo
pozitivně přispět k rozvoji hospodářství vzhledem ke zlepšení nabídky ploch pro smíšené funkce s vysokým
potenciálem využití za environmentálně přijatelných podmínek a při zlepšení dopravní dostupnosti, a to
zejména v kontextu vnějších vlivů potenciálu rozvoje průmyslu v širším regionu.
Územní plán dále rozvíjí i významnou rekreační funkci řešeného území nejen v souvislosti s blízkostí CHKO
Orlické hory, ale zejména s přítomností významných turisticko-rekreačních cílů přímo v řešeném území
(Městská památková zóna Opočno, zámek s parkem a oborou, rodiště Františka Kupky, kemp s koupalištěm
u Broumaru, dvě větší chatové osady apod.).
Vcelku pestrý charakter krajiny nabízí významný potenciál pro rekreaci celoročního charakteru - pěší
turistiku, cykloturistiku, hippoturistiku, vodní sporty i běžecké lyžování. Územní plán respektuje značené
turistické a naučné stezky, cyklotrasy i cyklostezky. Vhodné rekreační využívání a prostupnost krajiny jsou
podpořeny návrhem pěti nových úseků komunikací pro pěší, cyklisty a případnou dopravní obsluhu
přilehlých pozemků. V rámci jejich tras se počítá i s realizací dvou nových lávek přes Zlatý potok. Pro
podporu cestovního ruchu jsou navrženy podmínky využití území i dopravní a technická infrastruktura a
zázemí cestovního ruchu např. dvojice navržených parkovišť, určených zejména návštěvníky koupaliště a
kempu u Broumaru (Zd1 a Zd2).

F.II.4

Přínos předkládané ÚPD pro sociální vztahy a podmínky

Funkce bydlení je ve městě stabilizována a nová výstavba probíhá postupně v návaznosti na zastavěné
území jednotlivých center a v lokalitách přestaveb.
Celkově lze konstatovat, že návrh územního plánu dává rámec pro, vzhledem k demografické situaci a
stávajícím trendům v území, přiměřený budoucí rozvoj města tak, aby byly v maximální míře respektovány
hodnoty a limity území a přitom poskytnuty vhodné podmínky pro kvalitu bydlení. V této souvislosti byly
navrženy podmínky realizace ÚP.

F.II.5

Zohlednění hodnot kulturního dědictví

Nemovité kulturní památky na území města jsou územním plánem respektovány. Realizací záměrů, kterým
dává návrh územního plánu rámec, může při zemních pracích potenciálně dojít k narušení archeologických
struktur. V takovém případě je nutné v souladu s ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický průzkum. Hodnoty krajinného rázu
území by vzhledem k rozsahu změn ve využití území v kontextu stávající platné ÚPD neměly být významně
dotčeny. V rámci dalších stupňů povolovacích řízení je však nezbytné posoudit individuálně jednotlivé
projekty z hlediska jejich možného vlivu na krajinný ráz.
Zohledněny jsou i další přírodní, krajinné, stavební a historicko-kulturní hodnoty, např. areál bývalého
kapucínského kláštera, tří významné kostely a další pamětihodnosti v rámci MPZ Opočno, zachovaná
struktura návesní ulicové vsi v Čánce a veškeré jiné památky místního významu.
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F.II.6

Podmínky pro přiměřený rozvoj města

V rámci řešeného území jsou územním plánem navrženy zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných (RD) a
bytových (BD) domech, s celkovou populační kapacitou cca 1430 obyvatel. S rozvojem hromadného bydlení
v bytových domech územní plán počítá pouze v č.o. Opočno, a to jednak v samostatně navržených
monofunkčních “Plochách bydlení - v bytových domech - BH“ (Zb5 a Zb6), jednak připuštěním tohoto typu
zástavby i v zastavitelných plochách Zb4 a Zb7 s funkcí BI. Stávající objekty hromadného bydlení (BD) jsou
v dané funkci (BH) stabilizovány.
Výsledná populační kapacita navržených zastavitelných ploch s obytnou funkcí (1430 obyvatel), která
zohledňuje urbanisticky a krajinářsky vhodnou intenzitu jejich využití. Vyčísleny byly rovněž rozvojové
rezervy, spočívající zejména v možnosti využití urbanisticky vhodných proluk zastavěného území s obytnou
funkcí a možnost opětovného využití neobydleného domovního a bytového fondu k obytným účelům.
Tab. 20

Bilance kapacit „vnitřních rozvojových rezerv“ obytné funkce uvnitř zastavěného území
Přibližný počet obyvatel

Přibližný počet možných RD
v prolukách stabilizovaného
obytného území

možných RD v prolukách
stabilizovaného obytného území

Opočno

41

131

Čánka

10

32

Dobříkovec

6

19

Město Opočno CELKEM

57

182

Název
části obce

Tab. 21

Bilance celkového rozvojového potenciálu obytné funkce v řešeném území
Název
části obce

Opočno

Přibližný počet obyvatel

Přibližný počet obyvatel
v navržených
zastavitelných plochách
s obytnou funkcí

možných RD v prolukách
stabilizovaného
obytného území

Obyvatel
CELKEM

1360

131

1491

Čánka

32

32

64

Dobříkovec

38

19

57

1430

182

1612

Město Opočno CELKEM

I přes dosavadní populačně kolísavý vývoj územní plán umožňuje významné posílení obytné funkce ve
všech třech částech obce. A to jak v zastavitelných plochách, tak i v rámci dosud nevyužitých proluk
zastavěného území se stabilizovanou obytnou funkcí. Uvedená bilance rozvojových ploch a proluk indikuje
možnost celkového nárůstu populace Opočna v návrhovém období (tj. cca do roku 2032) na přibližně 4733
obyvatel (bez započtení rezerv v rámci neobydleného bytového fondu - viz Shrnutí). V absolutním měřítku
vykazuje nejvyšší rozvojový potenciál vlastní č.o. Opočno (+1491 obyvatel), relativně pak č.o. Dobříkovec
(+57 obyvatel, resp. + 105,6 %). Reálně však ÚP počítá do r. 2032 s nárůstem maximálně na cca 3800
obyvatel v ř.ú. celkem.
Z hlediska přiměřenosti rozvoje je návrh ÚP Opočno hodnocen jako vhodně navržený, především z důvodů
potenciálu pro zlepšení kvality života obyvatel města, negativní vlivy na environmentální pilíř je převážně
možné zmírnit resp. kompenzovat prostřednictvím podmínek a opatření navržených v rámci viz kapitola A.
XI. Ostatní pilíře udržitelného rozvoje nebudou řešením předkládané ÚPD nijak významně dotčeny.
Zejména vzhledem k dlouhodobě stabilizovanému populačnímu trendu (cca v období 2001-2017), a dále
kvůli výrazné početní převaze poproduktivní složky populace (65+) nad složkou předproduktivní (0-14) lze
konstatovat, že kapacity navržených zastavitelných ploch s obytnou funkcí jsou pro očekávaný populační
vývoj ve městě dostatečné na celé období cca do r. 2032. Rozvojové plochy jsou dimenzovány tak, aby
odpovídaly pozici města v systému osídlení a - v souladu s požadavkem města ze zadání ÚP - maximálně
respektovaly rozsah již dříve schválených ploch z předchozí ÚPD. Kapacity zastavitelných ploch pro bydlení
patrně nebudou využity na 100 %. Je však nutno uvažovat také s „tržní“ rezervou cca 20-30 % pro zajištění
určitého převisu nabízených obytných ploch nad jejich poptávkou. Část zrealizovaných obytných
zastavitelných ploch bude navíc pravděpodobně využita pro „vnitřní generační migraci“ v rámci města.
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F.II.7

Shrnutí

Z pohledu environmentálního pilíře udržitelného rozvoje lze díky návrhu ÚP Opočno očekávat významně
pozitivní vliv na zlepšení hlukové situace v hustě obydlených územích města, na druhou stranu dojde
k záboru ploch ZPF a zásahu do vymezeného záplavového území.
Žádné jiné podstatné střety s limity využití území nebo negativní dopady na stav a vývoj životní prostředí
nebyly zjištěny.
Návrh ÚP Opočno se pozitivně projeví především z hlediska sociálního a ekonomického pilíře udržitelného
rozvoje, kdy lze vzhledem k širším územním souvislostem (blízkost rozvojových pólů např. Kvasiny) a
stávajícímu ekonomickému vývoji očekávat, že výhledově dojde ke zvýšené poptávce po pozemcích pro
bydlení a výrobní funkce s možností realizace nových pracovních míst a služeb pro obyvatele.
Vzhledem k dlouhodobějšímu sociálně-ekonomickému a demografickému vývoji nelze z pohledu
zpracovatelů ÚP očekávat, že by během návrhového období ÚP (tj. cca do r. 2032) nastala natolik výrazná
změna situace, která by odůvodňovala vymezení dalších zastavitelných ploch s obytnou funkcí nad rámec
kapacit ploch z tohoto ÚP. Předkládaný návrh ÚP tak představuje koncepci se značnou zásobní kapacitou.
Navržené řešení předkládaného návrhu územního plánu tak dle názoru zpracovatele vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území vytváří dostatečné podmínky pro předcházení zjištěným rizikům budoucího rozvoje
při současném stavu poznání a při znalostech stávajícího území. V této souvislosti byly v rámci SEA
navrženy podmínky pro realizaci návrhu ÚP. Územní plán je technicky právním dokumentem a je jedním
z podkladů pro následná politická rozhodování v území. Budoucí vývoj řešeného území se bude odvíjet
v závislosti na globálních geopolitických, vnitropolitických a ekonomických podmínkách, které budou určovat
jeho praktické naplňování.
V případě uplatnění podmínek a doporučení, jež vyplynula z Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Opočno
na udržitelný rozvoj území, tak lze konstatovat, že předkládaný návrh územního plánu neznamená
žádné významné negativní vlivy na udržitelný rozvoj území.

KONEC TEXTU DOKUMENTACE „Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj
území pro Územní plán Opočno.“
Datum zpracování dokumentace, podpis zpracovatele a seznam osob, které se podílely na zpracování, se
nachází v jeho úvodní části.

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2183-17-0/Z01

www.amecfw.cz

133 / 133

