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PŘEHLED ZKRATEK
B(a)P
CO
ČIŢP
ČOV
ČSN
ČSÚ
dB(A)
EIA
EK
EU
EVL
EO
HG
HKK
CHKO
CHOPAV
IAD
IDS
KO
KÚ HKK
LBC
LV
MCHÚ
MMR
MZe
MŢP
NEHAP
NOx
NRP
NP
OP
OOP
OZKO
OŢP
pH
PHM
PHO
PM10
PO
PP
PÚR
PUPFL
PZKO
RBC
REZZO

benzopyren
oxid uhelnatý
Česká inspekce ţivotního prostředí
čistírna odpadních vod
Česká státní norma
Český statistický úřad
ekvivalentní hladina hluku
posuzování vlivů záměrů na ţivotní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment)
Evropská komise
Evropská unie
evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000
ekvivalentní obyvatel
hydrogeologie / hydrogeologický
Královéhradecký kraj
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
integrovaná autobusová doprava
integrovaný dopravní systém
komunální odpad
krajský úřad Královéhradeckého kraje
lokální biocentrum
limitní hodnota
maloplošné chráněné území
ministerstvo pro místní rozvoj
ministerstvo zemědělství
ministerstvo ţivotního prostředí
Akční plán zdraví a ţivotního prostředí ČR
oxidy dusíku
národní rozvojový plán
národní park
ochranné pásmo
orgán ochrany přírody
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
ochrana ţivotního prostředí
vodíkový exponent - veličina vyjadřující kyselost vodných roztoků
pohonné hmoty
pásmo hygienické ochrany
tuhé znečišťující látky frakce do 10 µm (angl. Particle Matter)
ptačí oblast soustavy Natura 2000
přírodní park
Politika územního rozvoje
pozemky určené k plnění funkce lesa
Plán ke zlepšení kvality ovzduší
regionální biocentrum
registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
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SEA
SO2
SPŢP
SUR ČR
SVP
SZÚ
TKO
TTP
TZL
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚP VÚC
ÚSES
UZIS
VD
VKP
VN
VÚC
WHO
ZCHÚ
ZPF
ZÚR
ZVHS/ZVS
ŢP

Strategical Environmental Assesment (posouzení koncepce z hlediska vlivů na ţivotní
prostředí a veřejné zdraví)
oxid siřičitý
Státní politika ţivotního prostředí České republiky
Strategie udrţitelného rozvoje České republiky
Směrný vodohospodářský plán
Státní zdravotní ústav
tuhý komunální odpad
trvalé travní porosty
tuhé znečišťující látky
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán obce
Územní plán velkého územního celku
Územní systém ekologické stability
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
vodní dílo
významný krajinný prvek
vodní nádrţ
velký územní celek
World Health Organisation – Světová zdravotnická organizace
zvláště chráněná území
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
zemědělská vodohospodářská správa
ţivotní prostředí
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ÚVOD
Předkládané posouzení vlivů územně plánovací dokumentace „Územní plán Mostek - návrh“ na ţivotní
prostředí (SEA dokumentace) je vypracováno ve smyslu zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
ţivotní prostředí, v rozsahu dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).
Obec Mostek zadala zpracování dokumentace vlivu územního plánu na ţivotní prostředí Mgr. Janě
Švábové Nezvalové, drţitelce autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle § 19 zákona č.
100/2001Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. Nutnost zpracování této studie
vychází ze závěru zjišťovacího řízení, jeţ je součástí koordinovaného stanoviska Královéhradeckého kraje,
vydaného v rámci projednávání návrhu zadání územního plánu Mostek dne 27. 01. 2010. Hlavními důvody
jsou: územní plán Mostek můţe závaţně ovlivnit ţivotní prostředí, stanoví rámec pro budoucí povolení
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, a na
úrovni předloţeného návrhu zadáni nebylo moţné územní plán dostatečně posoudit dle kritérií, jeţ stanoví
příloha č. 8. zákona.
Stanovisko Krajského úřadu (cituji):
V. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
Po důkladném prostudování předloženého zadání byla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů
na životní prostředí, a to převážně z těchto důvodů:
 územní plán Mostek může závažně ovlivnit životní prostředí,
 územní plán Mostek je koncepcí, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v
příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů,
 uvedenou koncepci nelze dostatečně posoudit ve fázi předloženého návrhu zadání územního
plánu Mostek (na základě kritérií stanovených přílohou č. 8 zákona o posuzování vlivů).
Odůvodnění: na základě obsahu zadání, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů a
vyjádření věcně příslušných oddělení odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu provedl
úřad, jako dotčený orgán ve smyslu stavebního zákona, posouzení možných vlivů územně plánovací
dokumentace na životní prostředí a požaduje podle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů zpracování
vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí zpracovává osoba k tomu oprávněná v souladu s ustanovením § 19 zákona o posuzování vlivů.
Předmětem vyhodnocení budou především vymezené plochy pro výrobu a skladování, plochy specifické
rekreace, plochy zemědělství, plochy pro sport a plochy občanské vybavenosti. Je třeba vyhodnotit vlivy z
hlediska zvýšení dopravní zátěže, změn v uspořádání krajiny, zvýšení hlukové zátěže, znečišťování
ovzduší a narušení faktoru pohody bydlení.
Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného
orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s
lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo nesouhlasit. /Konec citace/.
Na základě této připomínky byla vypracována dokumentace - Posouzení vlivů územně plánovací
dokumentace „Územní plán Mostek - návrh“ na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, zpracovaná řešitelským týmem pod vedením autorizované osoby Mgr. Jany Švábové
Nezvalové.
Pořizovatelem ÚPD je obecní úřad Mostek, stavební úřad. Zpracování posouzení proběhlo v březnu roku
2011.
Východiska posouzení
Základním podkladem pro zpracování posouzení byla ÚPD a informace předané jejím zpracovatelem firmou TENET, spol. s.r.o., zastoupenou Ing. arch. Vladimírem Smilnickým a pořizovatelem ÚP. Další
údaje byly získány během vlastního průzkumu místa předpokládaných změn funkčního vyuţití a bylo
vyuţito informací z veřejných zdrojů v síti internet a archívu zpracovatele posouzení.
Zpracovateli byly poskytnuty následující podklady:
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Zadání územního plánu Mostek
Návrh územního plánu Mostek - textová a grafická část
územně analytické podklady ORP Dvůr Králové nad Labem
Plán nadregionálního a regionálního systému ekologické stability pro území Královéhradeckého
kraje (Ageris, verze prosinec 2009)
Koordinované stanovisko KHK k návrhu zadání územního plánu Mostek

Důvody pro pořízení územního plánu Mostek
Obec Mostek má pro své území platný Územní plán obce Mostek, který byl schválen zastupitelstvem obce
Mostek dne 17. 4. 2002, a dále změnu č. 1 územního plánu obce Mostek, která byla schválená
zastupitelstvem obce Mostek dne 2. 6. 2006.
Nový územní plán Mostek se stane pro státní správu a samosprávu základním nástrojem řízení územního
rozvoje a ekologicky únosného vyuţívání území, dokumentem, jenţ bude uspokojivým a dostatečným
podkladem pro koncepční rozhodování o budoucnosti obce.
Pořízení nového Územního plánu Mostek bylo schváleno Zastupitelstvem obce Mostek dne 11. 11. 2009
usnesením pod bodem b).
Základními zásadami celkové koncepce rozvoje obce Mostek jsou:
-

ochrana významných krajinných prvků a ostatních přírodních hodnot řešeného území,
zachování stávající urbanistické struktury obce,
ochrany historických, kulturních, urbanistických hodnot území, ochrany souborů staveb i staveb
samotných,
vyuţití stávající veřejné infrastruktury a vytvoření podmínek pro rozvoj dopravní a technické
infrastruktury,
vymezení nových ploch pro výstavbu rodinných domů,
s ohledem na krajinný ráz nejsou v území vymezovány plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny.

Hlavními cíli rozvoje obce jsou:
rozvoj rodinného bydlení v domech venkovského typu (plochy bydlení v rodinných domech –
venkovské),
rozvoj veřejné infrastruktury (rozšíření sítě veřejné kanalizace),
rozvoj ploch výroby a skladování (plochy výroby a skladování – lehký průmysl),
rozvoj občanské vybavenosti.
Hlavní poţadované směry rozvoje obce:
Řešením ÚP vytvořit podmínky pro trvale udrţitelný rozvoj území, t. j.: vyváţený vztah hospodářského
rozvoje, sociální soudrţnosti a kvalitních ţivotních podmínek.
Vymezení řešeného území
Obec Mostek se nachází cca 8 km severozápadně od města Dvůr Králové nad Labem. Řešené území
územního plánu je vymezeno správním územím obce Mostek, které je tvořeno třemi katastrálními
územími. Je to katastrální území Debrné u Mostku, katastrální území Mostek a katastrální území Souvrať.
Obec má čtyři části a to část Debrné u Mostku, Mostek, Zadní Mostek a Souvrať. Velikost řešeného území
je cca 13 313 ha a z toho urbanizované území obce má výměru cca 97 ha (plochy zastavěné a ostatní).
K 31. 12. 2010 měla obec 1373 obyvatel.
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Obr.: Schéma řešeného území:

Koncepční řešení územního plánu Mostek
Celková urbanistická koncepce ÚP Mostek byla převzata z Územního plánu obce Mostek. Územní
rozhodnutí vydaná v souladu s Územním plánem obce Mostek jsou v návrhu ÚP Mostek zohledněna.
Území obce Mostek je z hlediska rozsahu poţadovaného rozvoje rozděleno na dvě základní části a to:
-

na území, kde je jeho rozvoj neţádoucí nebo vyloučen,
na území, kde je jeho rozvoj moţný a ţádoucí.

Z hlediska rozvoje stávajícího nebo poţadovaného způsobu vyuţití území (ploch) je rozvoj území obce
Mostek prioritně zaměřen:
-

na rozvoj rodinného bydlení v domech venkovského typu (plochy bydlení v rodinných domech –
venkovské),
na rozvoj veřejné infrastruktury (rozšíření sítě veřejné kanalizace),
na rozvoj ploch výroby a skladování (plochy výroby a skladování – lehký průmysl),
na rozvoj občanské vybavenosti.

V řešeném území je neţádoucí a vyloučeno:
-

vymezovat plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny,
umísťovat v území nové dominanty a vymezovat plochy pro tyto stavby,
vymezovat v záplavovém území vodního toku Labe plochy bydlení, plochy výroby a skladování a
plochy umoţňující výstavbu veřejné infrastruktury (kromě dopravní a technické).

Při uplatňování ÚP Mostek a rozhodování bude celé řešené území chráněno jako území s výskytem
archeologického dědictví (území s archeologickými nálezy).
Návrh územního plánu Mostek vymezuje 39 zastavitelných ploch o celkové výměře 29,5669 ha.

Strana: 9 z 67

ÚZEMNÍ PLÁN MOSTEK
Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na ţivotní prostředí

Tab.: Návrhové plochy vymezené územním plánem Mostek
Označení plochy

Funkční vyuţití

Výměra v ha

Z1

Plocha dopravní infrastruktury - silniční dopravy

0,1498

Z2

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,0985

Z3

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,6638

Z4

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,4904

Z5

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,8363

Z6

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,7210

Z7

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

1,1794

Z8

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,4535

Z9

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,1493

Z10

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,4645

Z11

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

1,4862

Z12

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,2373

Z13

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,2687

Z14

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

0,2830

Z15

Plocha výroby a skladování – lehký průmysl

1,3406

Z16

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

0,1937

Z17

Plocha smíšená obytná – komerční

1,1031

Z18

Plocha smíšená obytná – komerční

0,3611

Z19

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

0,6422

Plocha rekreační pro rodinnou rekreaci
Z20

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

2,1786

Plocha dopravní infrastruktury – silniční dopravy
Z21

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

1,0723

Z22

Plocha dopravní infrastruktury – silniční dopravy

0,3591

Z23

Plocha technické infrastruktury

0,4257

Z24

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

0,5254

Z25

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

0,2197

Z26

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

4,9812

Z27

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

0,2697

Z28

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

0,6898

Z29

Plocha bydlení v rodinných domech – městské

2,1406

Z30

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,3167

Z31

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,7665

Z32

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,1035

Z33

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,4778

Z34

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,3167

Z35

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,2726

Z36

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

1,5282

Z37

Plocha zeleně – na veřejných prostranstvích

1,2070

Z38

Plocha bydlení v rodinných domech – venkovské

0,5534

Z39

Plocha rekreační pro rodinnou rekreaci

0,0400

ÚP Mostek vymezuje zastavitelné plochy Z7, Z11, Z17 a Z26 jako plochy, ve kterých je prověření jejich
změn vyuţití územní studií podmínkou pro rozhodování. Územní studie prověří a stanoví urbanistickou
koncepci plochy, dopravní obsluţnost území a podmínky její realizace, dostupnost technické infrastruktury
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a podmínky jejího umístění v ploše, výškovou a prostorovou skladbu objektů v ploše, plochy zeleně a
veřejných prostranství.
Koncepce dopravní infrastruktury
Stávající koncepce dopravní infrastruktury v území obce Mostek se ÚP Mostek nezmění.
Nové komunikace v zastavitelných plochách budou dopravně napojeny převáţně na stávající místní
komunikační síť obce a navrţeny převáţně jako obousměrné dvoupruhové v kategorii MO 7/50 (alt. 7/30) s
oboustrannými bezpečnostními odstupy, které budou vyuţity pro nové inţenýrské sítě, nebo jako
obousměrné dvoupruhové v modifikované úpravě se šířkou vozovky 4,50 m s bezpečnostními odstupy,
přičemţ míjení protijedoucích vozidel bude umoţněno buď v prostoru tzv. výhyben, nebo u zpevněných
vjezdů k jednotlivým objektům.
U nově budovaných objektů, změnách vyuţití staveb a území bude počet parkovacích stání odpovídat
poţadavkům stanovených v podmínkách pro vyuţití ploch s rozdílným způsobem vyuţití. Stávající,
především nezpevněné parkovací plochy, budou postupně opatřovány bezprašným povrchem, bude
vybudováno jejich odpovídající odvodnění a stanovena jasná organizace dopravy.
Pro rozvoj cykloturistiky je moţné v celém území zřizovat cyklistické trasy a stezky ve všech plochách s
rozdílným způsobem vyuţití, kromě plochy občanského vybavení – hřbitova.
Pro pěší dopravu je moţné budovat chodníky v zastavěném území i zastavitelných plochách.
Rozvoj ţelezniční dopravy bude probíhat ve stávajících plochách vymezených ÚP Mostek pro tuto dopravu
(plochy dopravní infrastruktury – ţelezniční dopravy).
Koncepce technické infrastruktury
Stávající koncepce technické infrastruktury v řešeném území se ÚP Mostek nemění. V celém území je
moţný rozvoj všech primárních sítí (teplovod, kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie
vysokého i nízkého napětí) za podmínky, ţe všechny nově budované a stávající sítě v případě jejích
rekonstrukce a opravy budou uloţeny v zemi.
Zásobování vodou
Stávající systém zásobování pitnou vodou se ÚP Mostek nezmění. Nové stavby v částech obce Mostek,
Souvrať a Zadní Mostek budou napojeny na veřejnou vodovodní síť, v části Debrné na veřejnou vodovodní
síť nebo budou mít vlastní studny.
Odkanalizování a čištění odpadních vod
V části obce Mostek se veřejná kanalizační síť rozšíří a nové stavby budou napojeny na rozšířenou a
stávající veřejnou kanalizační síť. V části obce Zadní Mostek ÚP Mostek umísťuje kanalizační stoku
veřejné kanalizační sítě s tlakovou kanalizací a přečerpávací stanicí. Splaškové vody budou z gravitační
kanalizace přečerpávány do veřejné kanalizační sítě v části obce Mostek a následně do rozšířené a
intenzifikované centrální čistírny odpadních vod.
Likvidace odpadních vod, od kanalizační sítě veřejné kanalizace, vzdálených zastavěných území a
ostatních částí obce (Debrné, Souvrať) bude řešena individuálním způsobem s vyuţitím domovních
čistíren odpadních vod a bezodtokových jímek. Vsakování vyčištěných odpadních vod z domovních
čistíren odpadních vod do podmoku je moţné jenom mimo vymezenou chráněnou oblast přirozené
akumulace vod na základě hydrogeologického posouzení.
Zásobování elektrickou energií
Způsob zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční soustavy tvořené vrchním vedením VN 35
kV, stávajícími trafostanicemi a rozvodnou sítí NN se v ÚP Mostek nemění.
Zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční soustavy tvořené vedením VN 35 kV, stávajícími
trafostanicemi a rozvodnou sítí NN se ÚP Mostek nemění.
Nové zastavitelné plochy a nové objekty v zastavěném území budou napojeny na rozvody vysokého
napětí přes distribuční trafostanice, nebo na stávající rozvody nízkého napětí. V zastavitelné ploše Z26
bude umístěna nová trafostanice TS (přemístěna trafostanice TU 0320).
Zásobování obce plynem
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Zásobování zemním plynem ze stávající distribuční soustavy se ÚP Mostek nemění.
Nakládání s tuhým domovním odpadem
Stávající způsob zneškodňování tuhého domovního odpadu, který je zajišťován pravidelným svozem
specializovanou společností bude i nadále zachován. ÚP Mostek nevymezuje v řešeném území plochy pro
skládky, spalovnu nebo kompostárnu.
Koncepce občanského vybavení a veřejné infrastruktury
Stávající koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury se návrhem ÚP Mostek nemění.
Koncepce veřejných prostranství
Stávající koncepce veřejných prostranství se návrhem územního plánu nezmění.
Koncepce uspořádání krajiny
ÚP Mostek nevymezuje ţádné plochy pro provedení změn v krajině.
Návrhem územního plánu Mostek bude v řešeném území vymezen územní systém ekologické stability
(ÚSES), skládající se z následujících prvků:
-

-

-

nadregionální ÚSES:
•
část nadregionálního biocentra 45 Les Království,
•
osu nadregionálního biokoridoru K35,
regionální ÚSES:
•
část regionálního biokoridoru RB 739,
•
část regionálního biokoridoru RB 740,
•
část regionálního biokoridoru RB 745,
lokální ÚSES:
• lokální biocentrum
LC 3,
• lokální biocentrum
LC 5,
• lokální biocentrum
LC 12,
• lokální biocentrum
LC 13,
• lokální biocentrum
LC 14,
• část lokálního biokoridoru LK 4-12,
• lokální biokoridor
LK 12-13,
• lokální biokoridor
LK 13-14,
• lokální biokoridor
LK 14.

Zástavbou v zastavitelných plochách i zástavbou v zastavěném území nebude sníţena prostupnost
krajiny. Stávající koncepce systému cest v krajině, včetně pěších cest (i turistických tras) a cyklotras se ÚP
Mostek nezmění.
ÚP Mostek nevymezuje ţádné plochy pro návrh protierozních opatření ani ţádné plochy pro realizaci
protipovodňových opatření nad rámec jiţ realizovaných vodních nádrţí.
Koncepce stávajícího rekreačního a sportovního (turistika, cykloturistika) vyuţití krajiny ÚP Mostek se
nemění.
V návrhu územního plánu nejsou rovněţ vymezeny ţádné plochy pro dobývání nerostů. ÚP Mostek
nevymezuje ţádné plochy asanací a asanačních úprav ani ţádné plochy přestavby a plochy územních
rezerv.
Veřejně prospěšné stavby
ÚP Mostek vymezuje plochy a koridory pro tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit:
WT1 – veřejná kanalizace
WT2 – čerpací stanice veřejné kanalizace
WT3 – veřejná kanalizace
WT4 – veřejná kanalizace
WT5 – veřejná kanalizace
WT6 – rozšíření čistírny odpadních vod
WO1 – dům s pečovatelskou sluţbou
WD1 – místní komunikace
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1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM
OCHRANY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI
Níţe uvedené koncepční dokumenty byly zpracovatelem SEA vyuţity pro stanovení hodnotícího rámce, tj.
pro výběr sady referenčních cílů ţivotního prostředí. Podrobná charakteristika vybraných, z hlediska SEA
změny územního plánu nejdůleţitějších, koncepcí je uvedena v následující podkapitole 1.1.
Mezinárodní úroveň:
Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
Rámcová úmluva OSN o změně klimatu
Rámcová směrnice pro vodní politiku Společenství (2000/60/ES)
Národní úroveň:
Strategie regionálního rozvoje ČR (2006)
Národní rozvojový plán ČR 2007-2013
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
Politika územního rozvoje (2008)
Strategie udrţitelného rozvoje ČR (2004) -Strategický rámec udrţitelného rozvoje ČR (2010)
Státní politika ţivotního prostředí (2004)
Plán odpadového hospodářství ČR (2003)
Státní surovinová politika (1999)
Státní energetická politika (2004)
Národní alokační plán k EU ETS
Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR (1999)
Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004)
Akční plán zdraví a ţivotního prostředí České republiky (1998)
Zdraví pro všechny v 21. století - Zdraví 21 (2002)
Národní program na podporu úspor energie a vyuţití obnovitelných a druhotných zdrojů energie
(2002)
Vodohospodářská politika ČR (2004)
Integrovaný národní program sniţování emisí ČR (2004)
Národní strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR (1998)
Národní lesnický program (2003, aktualizace na léta 2007-2013)
Dopravní politika ČR (2005)
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004)
Národní implementační plán Stockholmské úmluvy (2004)
Regionální úroveň:
vzhledem k tomu, ţe dosud nebyly dokončeny Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byl
jako východisko v oblasti územního plánování vzat v úvahu zejména platný Územní plán velkého
územního celku Královéhradeckého kraje z roku 2006, jeţ byl při svém projednávání rovněţ podroben
posouzení vlivů na ţivotní prostředí (SEA).
Strategie rozvoje kraje 2006-2015
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013
Program rozvoje kraje
Program rozvoje cestovního ruchu (2008)
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (2004)
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Královéhradeckém kraji
(2004)
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Integrovaný krajský program sniţování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší
Královéhradeckého kraje (2004)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje (2004)
Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje - verze 04/2004
Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje (2004)
Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje (2004)
Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje (2009)
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje (V současní době je vyhotoven návrhu
konceptu aktualizace, který je předloţen k připomínkování. )
Plán rozvoje sociálních sluţeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 - 2009. 1. Aktualizace pro
období 2008 - 2009.
Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 – 2010
Krajský plán vyrovnávání příleţitostí pro občany se zdravotním postiţením Královéhradeckého kraje,
(2007)
Koncepce prevence kriminality na léta 2009 aţ 2011 v Královéhradeckém kraji
Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015
Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (před schválením 2010)
Místní úroveň
ÚAP ORP Dvůr Králové
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
ţivotní prostředí a realizaci odpovídajících opatření nelze očekávat významné riziko kumulace negativních
vlivů. V řadě případů lze očekávat, ţe koncepce se budou překrývat, resp. budou vyuţívat společné
finanční zdroje.
V rámci vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mostek na ţivotní prostředí byly vzaty v úvahu
relevantní cíle v oblasti ochrany ţivotního prostředí výše uvedených koncepcí a na jejich základě byla
sestavena sada referenčních cílů ochrany ţivotního prostředí (viz podkapitola 1. 2.), které tvoří základní
referenční rámec pro hodnocení.

1.1. Cíle (priority) ochrany ţivotního prostředí přijaté ve vybraných strategických
dokumentech na vnitrostátní úrovni
Politika územního rozvoje (PÚR)

1

Základním strategickým dokumentem v oblasti územního plánování na celostátní úrovni je Politika
územního rozvoje 2008 (dále jen PÚR) (Schváleno Vládou ČR usnesením z 20.7.2009 č. 929). Řešené
území se dle nadřazeného strategického dokumentu celostátního významu Politiky územního rozvoje
nachází mimo Rozvojové oblasti i Rozvojové osy republikového významu a v tomto smyslu tedy nejsou
v Politice územního rozvoje stanoveny zvláštní poţadavky na vyuţití území resp. úkoly územního
plánování.
V oblasti ochrany ţivotního prostředí jako jednoho z pilířů udrţitelného 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…. .Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

2

Pro snadnější orientaci odpovídá v závorce uváděné číslování odstavcům originálního znění Politiky územního
rozvoje
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(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-schopnost.
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření…..V rámci územně plánovací
činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a
vytvářet podmínky pro vyuţití přírodních zdrojů.
(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto
hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběţně.
(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah
případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na
ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky
pro zvýšení přirozené retence sráţkových 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 zadrţování, vsakování i vyuţívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování
účinků povodní.
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala poţadavky na vysokou kvalitu ţivota v současnosti i v budoucnosti.
(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k ţivotnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
Státní politika životního prostředí České republiky
Státní politika ţivotního prostředí ČR (SPŢP) je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové
i regionální politiky z hlediska ţivotního prostředí. Byla přijata vládou České republiky v roce 2004.
Aktualizovaná Státní politika ţivotního prostředí (SPŢP) je koncipována tak, aby vymezila konsensuální
rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování rozvoje environmentálního rozměru udrţitelného rozvoje
České republiky. Odpovídá na výzvy plynoucí z výsledků hodnocení implementace předchozí SPŢP
a současně respektuje závazky i povinnosti, které pro Českou republiku vyplývají z členství v Evropské
unii, OSN či OECD. SPŢP je dokumentem, který posiluje partnerskou spolupráci s jinými resorty, a to
prostřednictvím podpory realizace těch cílů jiných resortů, které jsou v souladu se zásadami udrţitelného
rozvoje. SPŢP rovněţ nabízí škálu (normativních, ekonomických, informačních, dobrovolných aj.) nástrojů
k dosaţení stanovených cílů.
V souladu se stavem ţivotního prostředí, transpozicí a implementací evropského práva a základními
principy ochrany ţivotního prostředí a udrţitelného rozvoje se aktualizovaná SPŢP soustřeďuje na
následující čtyři prioritní oblasti:
1. ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti
2. udrţitelné vyuţívání přírodních zdrojů, materiálové toky a nakládání s odpady
3. ţivotní prostředí a kvalita ţivota
4. ochrana klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší
V rámci prioritní oblastí ţivotního prostředí byly přijaty následující prioritní cíle SPŢP:
1.1 Zastavení poklesu biodiverzity
1.2 Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů
2.1 Ochrana povrchových a podzemních vod (jakost a mnoţství, zdroje pitné vody)
2.2 Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů
2.3 Vyuţívání obnovitelných zdrojů
2.4 Sniţování energetické a materiálové náročnosti výroby a zvýšení materiálového a energetického
vyuţití odpadů
2.5 Odpovědné nakládání s nebezpečnými odpady
3.1 Sniţování zátěţe prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty
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3.2 Sníţení počtu (celkové rozlohy) území s překročenými kritickými zátěţemi ovzduší (acidifikace
prostředí)
3.3 Ochrana ţivotního prostředí a člověka před hlukem
3.4. Environmentálně příznivé vyuţívání krajiny
3.5 Omezování antropogenních/průmyslových vlivů a rizik
3.6. Ochrana ţivotního prostředí před negativními účinky ţivelních událostí a následky krizových
situací
4.1 Sniţování emisí skleníkových plynů (GHGs)
4.2 Sníţení přeshraničních přenosů znečištění ovzduší
4.3 Ochrana ozonové vrstvy Země
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (Strategie udržitelného rozvoje ČR)
Strategie udrţitelného rozvoje ČR byla vládou schválena dne 8. prosince 2004 (usnesení č. 1242/04).
Návrh Strategie, který byl vypracován pod koordinací Rady vlády pro udrţitelný rozvoj, vzešel z rozsáhlé
společenské diskuse a představuje dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních
závazků, které ČR přijala, avšak zároveň respektuje specifické podmínky ČR.
Strategické a dílčí cíle a nástroje Strategie udrţitelného rozvoje ČR jsou formulovány tak, aby co nejvíce
omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním
pilířem udrţitelnosti. Směřují k zajištění co nejvyšší dosaţitelné kvality ţivota pro současnou generaci a k
vytvoření předpokladů pro kvalitní ţivot generací budoucích (s vědomím toho, ţe představy budoucích
generací o kvalitě ţivota mohou být oproti našim odlišné). K tomu směřují následující vybrané strategické
cíle relevantní vzhledem k posuzované změně územního plánu:
 podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti ţivotního prostředí a zajišťující
udrţitelné financování veřejných sluţeb (udrţitelnou ekonomiku);
 rozvíjet a všestranně podporovat ekonomiku zaloţenou na znalostech a dovednostech a zvyšovat
konkurenceschopnost průmyslu, zemědělství a sluţeb;
 zajišťovat na území ČR dobrou kvalitu všech sloţek ţivotního prostředí a fungování jejich
základních vazeb a harmonické vztahy mezi ekosystémy, v nejvyšší ekonomicky a sociálně
přijatelné míře uchovat přírodní bohatství ČR tak, aby mohlo být předáno příštím generacím,
a zachovat a nesniţovat biologickou rozmanitost;
 systematicky podporovat recyklaci, včetně stavebních hmot (sniţující exploataci krajiny a spotřebu
importovaných surovin);
 minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou ţivotního prostředí
a kulturního dědictví, hmotného i nehmotného;
 zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního fondu);
 trvale sniţovat nezaměstnanost na míru odpovídající ekonomicko-sociálnímu motivování lidí
k zapojování do pracovních aktivit;
 udrţet vhodné formy rozmanitosti kultur, ţivota venkova a aglomerací. Zajistit kulturní diverzitu
a diverzitu ţivotního stylu. Zajistit rovnoprávnost komunit, dosaţitelnost sluţeb dle jejich rozdílných
ţivotních potřeb a priorit;
 podporovat udrţitelný rozvoj obcí a regionů;
 podporovat rozvoj veřejných sluţeb a sociální infrastruktury;
umoţňovat účast veřejnosti na rozhodování a tvorbě strategií ve věcech týkajících se udrţitelného
rozvoje a vytvářet co nejširší konsenzus při přechodu k udrţitelnému rozvoji;
V rámci aktualizace Strategie udrţitelného rozvoje vláda ČR schválila dne 11. ledna 2010 usnesením č. 37
nový Strategický rámec udrţitelného rozvoje České republiky, který slouţí jako zastřešující dokument pro
všechny koncepční dokumenty vypracovávané v České republice. Má tedy nadresortní charakter a jeho
účelem je napomoci vzájemné provázanosti opatření, cílů a politik, které jiţ mohou být součástí stávajících
sektorových strategií, nebo určit problémy, které tyto materiály zatím neřeší. Dokument definuje základní
principy udrţitelného rozvoje, které je nezbytné respektovat při tvorbě všech navazujících strategií a
koncepčních dokumentů. Uplatnění cílů navrţených ve Strategickém rámci má zajistit, aby prosperita
české společnosti stála na vzájemné vyváţenosti 3 pilířů udrţitelného rozvoje – oblasti ekonomické,
sociální a environmentální.
 Cíle aktualizovaného dokumentu jsou:
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stanovit vizi udrţitelného rozvoje v ČR,
určit klíčové priority a cíle, rozvést principy udrţitelnosti a rozpracovat základní implementační
struktury.
Dále informovat všechny, kdo připravují nebo přijímají zásadní rozhodnutí o naší společnosti s
dlouhodobými dopady,
připravit prostředí pro celostátní zavedení dobré praxe strategické práce (která je podmíněna
vytýčením verifikovatelných cílů v odpovídajících koncepčních a strategických dokumentech s
vyčíslenými náklady a dopady, spolu s uvedením závazných úkolů),
zajistit systematické sledování situace v České republice z hlediska udrţitelného rozvoje pomocí
sady indikátorů obsaţených v dokumentu a reflektovat mezinárodní dokumenty (zejména
obnovenou Strategii EU pro udrţitelný rozvoj z r. 2006).

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 ţivotního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou
problémů ţivotního prostředí a koncepční podpory zdraví. Na NEHAP navazují místní Akční plány zdraví
a ţivotního prostředí (LEHAP).
Z analýzy vývoje stavu ţivotního prostředí v České republice vyplývají prioritní problémy politiky ţivotního
prostředí trvalého charakteru:
 ochrana klimatu cestou sniţování emisí "skleníkových" plynů,
 ochrana ozónové vrstvy Země,
 ochrana biologické a krajinné rozmanitosti,
 zvyšování povědomí občanů o významu ochrany ţivotního prostředí.
Ve střednědobém horizontu je prvořadou prioritou oblast ochrany vod a půdy a bude narůstat význam
dalších aktivit:
 postupné zvyšování schopnosti krajiny zadrţovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi,
 pokračující rekonstrukce lesních porostů v oblastech poškozených emisemi,
 pokračující obnova území devastovaných hornickou činností,
 zajištění takové struktury vyuţívání území, která povede ke zlepšení přírodní infrastruktury a bude
podmínkou efektivity sloţkové ochrany (ochrana vod, horninové prostředí, půdy a klimatu
a sniţování hlučnosti).
Z výše uvedených priorit vyplývají následující cíle (relevantní vzhledem k SEA návrhu územního plánu)














stanovovat priority ve zlepšování kvality ovzduší ze zdravotního hlediska prostřednictvím
hodnocení rizik;
dále zvyšovat kvalitu ovzduší cestou sniţování emisí škodlivin, včetně tzv. skleníkových plynů;
stanovit priority pro intervence ke zlepšování kvality a zdravotní nezávadnosti vody ze zdravotních
hledisek;
předcházet poškození zdraví z poţívání a uţívání 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 sloţku ţivotního prostředí s důrazem na zabezpečení jejích funkcí;
uplatňovat princip prevence poškozování půdy;
vhodným vyuţíváním půdy zajistit ochranu dalších sloţek ţivotního prostředí, zejména vody;
omezovat negativní působení hluku na zdraví;
zastavit nárůst hluku, zejména dopravního, a rozšiřovat chráněné zóny;
sniţovat expozici hluku prostředky územního plánování;
zabezpečovat prevenci a omezování důsledků velkých průmyslových a jaderných havárií
a přírodních katastrof;
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soustavně sledovat parametry ţivotního prostředí a ukazatelů zdravotního stavu populace.

Dlouhodobý program Zdraví pro všechny v 21. století (Zdraví 21)
Česká republika se v roce 1998 přihlásila k programu „Health for all in the 21st century“, který následně
rozpracovala do strategického dokumentu „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva České republiky: Zdraví pro všechny v 21. století“ (dále jen program ZDRAVÍ 21). Program
byl schválen vládou ČR dne 30. října 2002 usnesením č. 1046. Jeho hlavním záměrem je prostřednictvím
21 cílů vybudovat fungující model komplexní péče o zdraví a podpory zdraví celé společnosti.
Program ZDRAVÍ 21 představuje rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné zlepšování
všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a předpokládá účast všech sloţek společnosti na jeho
plnění. Za plnění programu Zdraví 21 odpovídá vláda ČR. Jejím poradním orgánem je Rada pro zdraví
a ţivotní prostředí. Program ZDRAVÍ 21 vychází z racionálního, dobře strukturovaného modelu komplexní
péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj, vypracovaného týmy předních světových odborníků
z medicínských oboru a odborníků pro zdravotní politiku a ekonomiku. Navrhuje vlastní cesty ČR, jak
směřovat ke splnění 21 cílů společného evropského programu ke zlepšení zdravotního stavu národu a
regionu.
Program Zdraví 21 stanovuje následující cíle:
 CÍL 1: SOLIDARITA VE ZDRAVÍ V EVROPSKÉM REGIONU;
 CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ;
 CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŢIVOTA;
 CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH;
 CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ;
 CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ;
 CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ;
 CÍL 8: SNÍŢENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ;
 CÍL 9: SNÍŢENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY.
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1.2. Referenční cíle ochrany ŢP a veřejného zdraví
Na základě relevantních cílů národních strategických dokumentů (zejména Strategie udrţitelného rozvoje
ČR, Politika územního rozvoje ČR, Politika ochrany ţivotního prostředí, Akční plán zdraví a ţivotního
prostředí a další) spolu s analýzou stavu a hlavních problémů ţivotního prostředí v řešeném území byl
stanoven referenční rámec pro hodnocení vlivů územního plánu na ţivotní prostředí v podobě sady
referenčních cílů ochrany ŢP. Tyto cíle reprezentují pozitivní trendy v ochraně ţivotního prostředí dle jeho
jednotlivých sloţek. Návrh územního plánu Mostek by měl v optimálním případě přispět k plnění těchto
trendů a z tohoto hlediska je v rámci posouzení vlivů na ţivotní prostředí hodnocen.
Níţe uvádíme vybrané cíle ochrany ţivotního prostředí a veřejného zdraví relevantní vzhledem
k posuzovanému dokumentu, členěné dle jednotlivých sloţek ţivotního prostředí:
Tab.: Sada referenčních cílů ochrany ŢP

Sloţka ŢP

Referenční cíl ochrany ŢP

1. ovzduší, klima

1.1 sniţovat znečištění ovzduší
2.1 posilovat retenční funkci krajiny a zlepšovat ekol.
2. voda
funkce vodních útvarů
3.1 omezovat nové zábory ZPF a PUPFL a chránit půdu
jako základní sloţku ţivotního prostředí s důrazem na
3. půda a horninové prostředí zabezpečení jejích funkcí;
4.1 chránit ohniska biodiverzity a omezovat fragmentaci
4. flóra, fauna, ekosystémy
krajiny
5.1 chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe vyuţívat
5. krajinný ráz, kulturní dědictví kulturní a přírodní dědictví
6.1 sniţovat expozici hluku prostředky územního
6. hluk
plánování
7.1 zlepšit kvalitu ţivota obyvatel sídel a sociální
7. obyvatelstvo, veřejné zdraví determinanty lidského zdraví
8.1 efektivním územním plánováním přispět
k optimalizaci územního rozvoje sídel a ochraně přírody
8. sídla, urbanizace
a krajiny
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2. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ A
JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ BEZ PROVEDENÍ KONCEPCE
2.1. Geologické a geomorfologické poměry
Geologie
Z regionálně – geologického hlediska je vymezené území součástí českého křídového útvaru jeho labské
faciální oblasti. Kvartérní pokryv je na části území tvořen sprašemi a sprašovými půdami. Menší plochy
jsou pokryty nivními uloţeninami v údolí řeky Labe a jejích přítoků. Třetí typ kvartérního pokryvu, tvoří
eluvio – deluviální uloţeniny na pískovcích a slínovcích.
Česká křídová pánev je asi 300 km dlouhá, sahá od Děčína v s. Čechách přes Polabí aţ k Blansku u
Brna. Je svrchnokřídového stáří a vznikla v jediném sedimentačním cyklu (cenoman aţ santon). Naspodu
jsou jezerní a brakické uloţeniny, výše i mořské, převáţně v pískovcovém vývoji. Ve střední, výlučně
mořské části vrstevního sledu (turon-coniak) se významně uplatňuji i jílovce a slínovce (místy aţ vápence).
V závěru sedimentace (santon), v období mořské regrese, převládají opět pískovce, zčásti brakického
původu. Celková mocnost uloţenin činí max. 600 aţ 700 m. Podle litofacií se pánev dělí na 9 oblastí. Větší
část pánve tvoří geomorfologickou jednotku nazvanou česká tabule a jejím význačným rysem jsou mocné
uloţeniny mořských, tzv. kvádrových pískovců, v nichţ eroze místy vytvořila charakteristická skalní města.
Některé pískovce se těţí jako surovina pro výrobu skla nebo jako stavební materiál a sladkovodní jílovce
jsou hledanou ţáruvzdornou surovinou. Pískovce křídové pánve jsou největší zásobárnou pitné vody v
Českém masívu
Obr.: Geologická mapa zájmového území (zdroj: mapový server ČGS)
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Surovinové zdroje
Podle databáze spravované ČGS - Geofondem ČR se v zájmovém území nenachází ţádné dobývací
prostory ani chráněná loţiska nerostných surovin.
V řešeném území se nachází řada drobných a jeden větší sesuv především podél vodních toků, zejména
na prudkých svazích v údolí Labe. Další sesuvy se nachází podél ţeleznice na jiţním okraji řešeného
území.
Obr.: Sesuvy v zájmovém území (zdroj: mapový server Cenia)
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Geomorfologické poměry
Řešené území náleţí z geomorfologického hlediska na jiţní hranici Krkonošsko–jesenické subprovincie a
okrajově zasahuje rovněţ do Severočeské tabule.
Bliţší členění dle Vyšších geomorfologických jednotek České republiky:
systém: Hercynský
subsystém: Hercynská pohoří
provincie: Česká vysočina (I)
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava (I4)
oblast: Krkonošská podsoustava (I4A)
celek: Krkonošské podhůří (I4A-8)
podcelek: Zvičinsko-kocléřovský hřbet (I4A-8C)
okrsek: Kocléřovský hřbet
Kocléřovský hřbet, geomorfologická jednotka, k níţ náleţí většina řešeného území, má ráz ploché
vrchoviny v cenomanských pískovcích a slepencích a turonských slínovcích, písčitých slínovcích a
vápnitých prachovcích, méně na triasových arkózových a kaolinitických pískovcích a permských
slepencích, pískovcích a jílovcích. Tvoří jej rozsáhlý nesouměrný kuestovitý hřbet V-Z směru s dílčími
elevacemi, vzniklý na destruované vrcholové části křídové antiklinály aţ flexury při jiţním okraji
Podkrkonošské pahorkatiny. Převáţnou část jednotky zaujímají mírné strukturní svahy s mělkými
svahovými údolími, na příkřejších severních svazích se vyskytují pískovcové balvanové a blokové sutě.
Hřbet prořezávají hluboká antecedentní průlomová údolí Labe, Úpy a Běluňky. Nejvyšší bod řešeného
území je Labský vrch s výškou 486 m n. m.
provincie: Česká vysočina (1)
subprovincie: Česká tabule (VI)
oblast: Severočeská tabule (VIA)
celek: Bělohradská pahorkatina (VIA-2B)
podcelek: Královédvorská kotlina
Královédvorská kotlina je okrsek na severovýchodě Bělohradské pahorkatiny, tvoří sníţeninu
brachyantiklinální stavby ve směru sz-jv při úpatí Kocléřovského hřbetu. Kotlina je budována turonskými
slínovci, prachovci, písčitými slínovci a cenomanskými křemennými pískovci. Charakteristická je mírně
ukloněnými denudačními svahy, plošinami, menšími výskyty říčních teras, sprašovými pokryvy a převáţně
mělkými údolími. Kotlinou protéká Labe vytvářející na sz v cenomanských pískovcích těsné kaňonovité
údolí, zaplavené vodní nádrţí Les Království (Bílá Třemešná). Při okrajích kotliny se místy vyskytují vývěry
pramenů.
Širší zájmové území se vyznačuje rozmanitým a poměrně členitým georeliéfem, který je výsledkem
dlouhodobého geologického vývoje. Výškové rozpětí je v rozmezí od cca 546 m n. m. na bezejmenném
kopci západně od místní části Mostek – Myslivna, přes levobřeţní část údolí Borovnického potoka o
nadmořské výšce nejvyšších vrcholů cca 500 m. Vlastní zastavěné území se nachází v údolí Borovnického
potoka v nadmořské výšce cca 400 m, nejniţší bod území se nachází na Boreckém potoce před ústím do
Labe.

2.2. Hydrologické poměry
Povrchová voda
Zájmové území náleţí do úmoří Baltického moře, hlavního povodí řeky Labe do dílčího povodí Labe nad
Úpou. V území se nachází tři drobná povodí.
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Obr.. Hydrologická povodí 4. řádu

Členění z vodopisného hlediska:
hlavní povodí řeky 1-00-00 Labe.
dílčí povodí 1-01-01 Labe po Úpu
drobné povodí 1-01-062/0 Debrnský potok
drobné povodí 1-01-063/0 Černý potok
drobné povodí 1-01-064/0 Borovnický potok
Ústředním recipientem území je řeka Labe - číslo hydrologického pořadí 1-01-01, která tvoří západní
hranici řešeného území. Pramení v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce, v těsném
sousedství státní hranice s Polskem. Pod Labskou boudou spadá Labským vodopádem do Labského dolu.
Nedaleko Dvora Králové nad Labem, jiţně od řešeného území, se nachází přehrada Les Království (Bílá
Třemešná), pozoruhodná zejména stylovým stavebním provedením. Labe je z vodohospodářského
hlediska významným vodním tokem.
Řešené území je odvodňováno z převáţné části Borovnickým potokem, v jehoţ údolí se nachází vlastní
zastavěné území Mostku a Souvratě, místní části Zadní Mostek a Debrné se nachází v údolí Debrnského
potoka. Všechny toky protékající řešeným územím v něm i pramení a ústí přímo do Labe, jako jeho
pravostranné přítoky.
Vodní plochy
V řešeném území se nenacházejí ţádné vodní plochy.
Kvalita vod
Kvalita povrchových toků je poměrně dobrá, řádově se jedná o třídy II. stupně, místně vlivem lokálního
komunálního znečištění pod obcemi na třídu III. Území náleţí z větší části (s výjimkou katastrálního území
Debrné v povodí Debrnského potoka) do CHOPAV Východočeská křída.
Kolem toků je vymezeno ochranné a manipulační pásmo, které můţe (podle zákona č. 254/2001, § 49
o vodách) vyuţívat správce toku. Jedná se o volný manipulační pruh šířky nejvýše 6 m od břehové čáry
(oboustranně), který je nutno respektovat a který nebude zastavěn.
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Podzemní voda
Řešené území náleţí do hydrogeologického rajónu 4240 – Královéhradecká synklinála.
Obr.: Hydrogeologické rajóny a zdroje podzemních vod (zdroj: Heis VUV)

Z hydrogeologického hlediska se jedná o mimořádné území s vodohospodářským významem v celém
Východočeském regionu. Jde o jeden z největších zdrojů kvalitní pitné vody, označovaný pojmem
„Královédvorská synklinála“, která je napájena infiltrací z dešťových sráţek na lemových partiích tvořených
cenomanskými pískovci a ztékajících ke dnu synklinály, které je tvořeno nepropustným stropem o síle cca
100 metrů z turonských slínovců.
Královédvorská synklinála je uzavřená artézská křídová pánev mezi zvičínskou antiklinálou a severním
okrajem křídy. V rajónu je vyvinut pouze bazální křídový kolektor A v klastikách perucko-korycanského
souvrství cenomanského stáří. Nadloţní křídové vrstvy tvoří stropní izolátor. Propustnost různorodých
pískovců, jeţ budují kolektor A je průlinově puklinová. Mocnost kolektoru klesá z 22 m v západní části
synklinály na 5 m při jejím východním okraji. Hydraulicky spojitá artéská nádrţ podzemní vody se vytváří
v centrální části brachysynklinály a je lemována na severu a západě plošně rozsáhlou oblastí stoku, odkud
je doplňována infiltrací. Na hladině podzemní vody v nádrţi se projevuje sestupný proud podél toku Labe
protáhlou depresí, částečně podmíněnou intenzivním jímáním podzemní vody ve Dvoře Králové.
Nejdůleţitějšími hydrogeologickými celky v řešeném území jsou oblasti křídových sedimentů. Chemické
sloţení podzemních vod je na většině zájmového území shodné a to typu Ca-HCO3, případně Ca-HCO3SO4 s celkovou mineralizací 100-250 mg/l. Voda je vhodná pro hromadné zásobování, většinou vyţaduje
zvýšení obsahu Ca, případně jednostupňové odţelezování. Zranitelnost kolektoru i zátěţ potenciálními
zdroji znečištění je střední. Artézský strop zajišťuje ochranu kolektoru v osové části synklinály.
Pásma hygienické ochrany vod, zdroje minerálních vod
V řešeném území se nachází celá řada jímacích zařízení a studní. Na levém břehu Labe východně od
Předního Mostku se nachází jímací území a ochranné pásmo I. a II. stupně. Dle zákona 164/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, se v řešeném území ani jeho okolí nenachází ţádná místa, která by byla
lázeňskými místy, ani se v něm nenachází ţádné zdroje minerálních vod, které by byly prohlášeny za
přírodní léčivé zdroje anebo za zdroje přírodních minerálních vod. V místní části Mostecké lázně se dříve
nacházely klimatické lázně, území bylo hojně rekreačně vyuţíváno. Dnes se vyuţívá pro rekreaci, hotel,
autokempink a koupaliště.
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2.3. Kvalita ovzduší a klimatické poměry
Kvalita ovzduší
Přímo v řešeném území se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší. Nejblíţe situované stanice
imisního monitoringu jsou stanice ČHMÚ č. 1504 – Trutnov - Mládeţnická (HTRMA), která se nachází v
sídlištní zástavbě v údolní poloze uprostřed města Trutnova, jedná se o pozaďovou městskou stanici s
reprezentativním dosahem cca 0,4-4 km. Pro venkovské oblasti řešeného území jsou reprezentativní spíše
hodnoty naměřené na vzdálenější stanici imisního monitoringu Krkonoše - Rýchory (HKRY), která se
nachází ve vrcholových partiích Krkonošského podhůří severně od řešeného území, stanice stanovuje
celkové pozadí koncentrací, reprezentativnost stanice je pro území desítek aţ stovek kilometrů.
Tab.: Imisní zátěţ v roce 2008, stanice imisního monitoringu ČHMÚ č. 1504 Trutnov Mládeţnická (HTRMA) a stanice Krkonoše Rýchory
(HKRY)

průměrná roční koncentrace (µg.m -3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

stanice AIM 1504 HTRMA

stanice AIM HKRY

Trutnov Mládežnická

Krkonoše Rýchory

NO2

SO2

PM10

NO2

SO2

O3

11,4

5,7

22,8

13,7

3,2

71,2

40

50

40

40

50

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m -3)

36,1

29,7

82,5

33,0

17,6

135,2

datum naměření maxima v daném roce

10.2. 10.2.

30.6.

27.1.

27.1.

31.12.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m -3)

-

125

50

počet překročení limitní hodnoty (případů za rok)

-

povolený počet překročení limitní hodnoty

-

125

1

maximální naměřená hodinová koncentrace (µg.m -3)

65,6

55,1

202,4

57,8

39,4

155,2

datum naměření maxima v daném roce

7.3.

19.2.

24.10.

25.5.

5.5.

18.11.

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

200

350

50

200

350

Citovaná stanice v Rýchorách naměřila v roce 2010 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci na
úrovni 33 % imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
dosahovala hodnot 57,8 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 29% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
U oxidu siřičitého byly v roce 2010 naměřeny roční průměrné koncentrace přibliţně na úrovni 6 % imisního
limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=50 µg.m-3). Maximální hodinová koncentrace na dané stanici
činila 39,4 µg.m-3, tj. ca11 % imisního limitu. Tuhé znečišťující látky nebyly na dané stanici v roce 2010
měřeny.
Citovaná stanice v Trutnově měřila v roce 2010 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci na úrovni
29 % imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová maxima
-3
dosahovala hodnot 65,6 µg.m , tedy hodnot, na úrovni cca 33% imisního limitu pro maximální hodinové
-3
koncentrace (LV1h=200 µg.m ).
U oxidu siřičitého byly v roce 2010 naměřeny na stanici Trutnov - Mládeţnická roční průměrné koncentrace
přibliţně na úrovni 10 % imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=50 µg.m-3). Maximální
hodinová koncentrace na dané stanici činila 55,1 µg.m -3, tj. ca16 % imisního limitu.
Měření pro tuhé znečišťující látky frakce PM10 v roce 2010 zaznamenalo u této škodliviny roční průměrné
koncentrace přibliţně na úrovni 57 % imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3).
Maximální 24hodinová koncentrace hodnotu imisního limitu překračovala s podlimitní četností jednoho
případu za rok (LV=50 µg.m-3, 35 případů za rok).
Zájmové území nespadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší v platném znění. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou vymezeny dle členění české republiky
podle jednotlivých stavebních úřadů.
Sledovaná oblast je zatíţena nadměrnými koncentracemi ozónu (stejně jako většina území ČR), a to
z hlediska ochrany veřejného zdraví i z hlediska ochrany ekosystémů. Ozón není typická škodlivina, která
by byla emitována v důsledku lidské činnosti, ale vzniká sloţitými fotochemickými reakcemi v ovzduší
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vzájemnou interakcí slunečního záření a prekurzorů ozónu, které mohou být jak antropogenního, tak i
přírodního původu.
Klimatické faktory
Širší zájmová oblast představuje z hlediska klimatického velice pestrý a sloţitý útvar. Klima je lokálně
ovlivňováno reliéfem terénu, vyuţíváním terénu (pole versus porosty), méně se uplatňují vlivy zástavby.
Různorodý reliéf (tvar, sklon a orientace ke světové straně) i aktivní povrch vedou k vytváření místních
rozdílů v mezoklimatických poměrech.
Zájmové území leţí podle klasifikace (Klimatické oblasti Quitt 1971) v klimatickém rajónu MT7. Území leţí
ve vlhkém vrchovinném okrsku.
Tab.: Charakteristika klimatických oblastí (Quitt 1977)
Číslo oblasti

MT 9

Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů

30 aţ 40
140 -160
110 -130

Počet ledových dnů

40 aţ 50

Průměrná teplota v lednu

-2 aţ -3

Průměrná teplota v červenci

16 aţ 17

Průměrná teplota v dubnu

6 aţ 7

Průměrná teplota v říjnu

7 aţ 8

Průměrný počet dnů se sráţkami 1mm a více
Sráţkový úhrn ve vegetačním období
Sráţkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

100-120
400-450
250-300
60 aţ 80
120 -150
40 aţ 50

MT 7 – normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období je krátké, s mírně teplým podzimem,
zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá aţ mírně suchý s krátkým trváním sněhové pokrývky
Různorodý georeliéf (tvar, sklon a orientace ke světovým stranám) i aktivní povrch širší zájmové oblasti
vedou k vytváření místních rozdílů v mezoklimatických poměrech. Mezi teplotně kontrastními plochami
dochází k mikrocirkulační výměně vzduchových hmot rozdílných vlastností, která je doprovázena dalšími
významnými topoklimatickými procesy, jako je vytváření teplotních inverzí, rozvoj katabatických a
anabatických proudů apod., které mohou mít kladný, jindy záporný vliv na rozptyl znečišťujících látek ze
silničních motorových vozidel.

2.4. Pedologické poměry
Půdní mozaika zájmového území je podmíněna kombinací petrografických a reliéfových poměrů.
Horninové podloţí je poměrně jednotné, tvořené křídovými sedimenty různé granulometrie (pískovce,
slepence, prachovce, jílovce a droby). Typ sedimentu dále určuje jeho zvětrávací schopnosti a zrnitostní
sloţení výsledné půdy. Poloha půdy v reliéfu má značný vliv na její hydromorfní ovlivnění.
Řešené území je z geologického hlediska součástí rozlehlého areálu české křídové pánve a náleţí k
centrální části pánve.
V profilu křídovými uloţeninami je zastoupen téměř celý sled křídových sedimentů od sladkovodního
cenomanu po svrchní turon. Při povrchu terénu vystupují sedimenty svrchního turonu. Z hlediska faciálního
dělení České křídy náleţí oblast k tzv. labské oblasti, kde jsou sedimenty turonu kompletně vyvinuty v
monotónní slinité a vápnito-jílovité facii celkové mocnosti aţ 300 m. Typickými horninami v celé oblasti jsou
slínovce a vápnité jílovce. Z pokryvných útvarů jsou nejvíce zastoupeny nivní uloţeniny a svahoviny.
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Obr.: Půdní poměry řešeného území (zdroj: Geoportal (Cenia))

Z hlediska půdních typů v území převaţují kambizemě (hnědé půdy), lehčí aţ středně těţké, kyselé aţ
dystrické (velmi kyselé kambizemě s náznaky podzolizace). Ze skupiny střídavě vodou ovlivňovaných půd
jsou v území zastoupeny hlavně glejové půdy, které jsou vázány na bezkarbonátové nivní sedimenty a
deluvia svahovin okolních hornin, sledují potoční nivy a prameniště.
V řešeném území vzhledem ke konfiguraci terénu převaţují půdy méně kvalitní půdy s niţšími stupni
ochrany. Na svazích údolí převaţují půdy V. třídy ochrany na údolních dnech nebo vrcholových plošinách
se potom vyskytují půdy se stupněm ochrany III. Nejkvalitnější půda se vyskytuje v nivách vodních toků,
především v nivě Labe a Debrnského potoka.
V celém řešeném území z hlediska vyuţití půdy zcela dominuje půda určená k plnění funkce lesa.
Královský hraniční hvozd byl cca v 19. století nahrazen převáţně smrkovou monokulturou.

2.5. Biogeografické poměry
Biogeografická charakteristika území
Charakter bioty (flóry a fauny) a tím i její hodnota z hlediska biodiverzity jsou podmíněny geografickou
polohou, charakterem trvalých ekologických podmínek a v kulturní krajině i druhem a intenzitou vlivu
činnosti člověka.
Podle regionálně fytogeografického členění ČR, zpracovaného Botanickým ústavem ČSAV v roce 1987,
náleţí území převáţně do fytogeografického obvodu mezofytika, okresu 56d Království. Mezi zajímavé
botanické lokality patří nivy drobných i větších vodních toků, bohaté zejména na porosty bledule jarní
(Leucojum vernum). Z hlediska potenciální přirozené vegetace náleţí území do oblasti bikových bučin.
Z hlediska biogeografického členění České republiky (Culek M. et al. /eds/ 1996) náleţí řešené území do
bioregionu 1.37 Podkrkonošského.
Podkrkonošský bioregion leţí na severu východních Čech, zabírá střední a východní část
2
geomorfologického celku Krkonošské podhůří a má celkovou rozlohu 1021 km . Je tvořen monotónní
pahorkatinou na permu s ochuzenou podhorskou hercynskou biotou, která odpovídá 4. bukovému
vegetačnímu stupni. Potenciální vegetaci tvoří bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), maloplošně na bohatších
půdách téţ květnaté bučiny podsvazu Fagenion. Okolí vodních toků zaujímají luhy (Stellario-Alnetum
glutinosae, Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum), jejich břehy lemuje
vegetace svazu Phalaridion arundinaceae. Vyskytují se zde demontánní druhy, enklávní a reliktní prvky
téměř chybějí. Tato část zájmového území spadá podle fytogeografického členění (Skalický V. et al. 1977)
do Trutnovského Podkrkonoší.
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Přirozenou potenciální vegetaci Podkrkonoší lze charakterizovat zastoupením těchto jednotek:
· potenciální přirozenou vegetaci tvoří v převáţném zastoupení bikové bučiny (Luzulo-Fagetum),
maloplošně na bohatších půdách téţ květnaté bučiny podsvazu Fagenion.
· potoční luhy (jasanové olšiny se střemchou a vrbami) jsou zastoupeny hlavně v nivě Labe a Úpy a na
menší ploše i při menších vodotečích, fytocenologicky odpovídají převáţně Arunco sylvestris-Alnetum
glutinosae.
· prameništní lesy s převahou listnatých dřevin nebo dominantní jedlí (Carici remotae- Fraxinetum) se
vyskytují v území pouze ojediněle, neboť příslušné ekotopy jsou vzácné.
Flóra tohoto bioregionu je poměrně chudá, prezentovaná především středoevropskou mezofilní lesní
flórou, v níţ dominují zejména hercynské typy, často suboceanického ladění.
Charakteristickým rysem je sestup některých horských druhů z výše poloţených Krkonoš, např. zvonku
širolistého (Campanula latifolia), řeřišničníku Hallerova (Cardaminopsis halleri), chrpiny parukářky (Jacea
phrygia) a mázdřince rakouského (Pleurospermum austriacum). Typickým druhem bioregionu je bledule
jarní (Leucojum vernum). Směrem k severu vyznívají méně náročné teplomilné prvky, např. srpek obecný
(Falcaria vulgaris), opletka křovištní (Fallopia dumetorum) a kostřava ţlábkovitá (Festuca rupicola).
Celkové sloţení fauny zájmového území lze charakterizovat jako standardní pro vrchoviny hercynika se
střídajícími se lesními porosty, poli a pastvinami. Na druhé straně je území silně antropogenně ovlivněno.
Lesní porosty mají aţ na výjimky nepřirozené sloţení, převaţují smrkové monokultury, coţ samozřejmě
ovlivňuje i sloţení fauny.
Vyskytuje se zde běţná fauna hercynské zkulturněné krajiny. Hlavně v zalesněných roklích kolem vodních
toků se objevují submontánní druhy (lejsek malý, vřetenovka Cochlodina dubiosa corcontica aj). Tekoucí
vody patří do pásma pstruhového, Labe do lipanového.
Obojţivelníci jsou zastoupeni především ropuchou obecnou a skokanem hnědým. Za pozornost stojí i mlok
skvrnitý (Salamandra salamandra). Nedostatek vodních ploch v rozsáhlejších komplexech zemědělských
ploch vede k soustřeďování obojţivelníků při jarním rozmnoţování do poměrně malých ploch a mokřadů.
Z měkkýšů jsou z významných druhů zastoupeni: vřetenatka mnohozubá (Laciniaria plicata), závornatka
malá (Clausilia parvula), vřetenovka (Cochlodina dubiosa corcontica).
Ptáci jsou zastoupeni vedle řady obecných druhů, vyskytujících se prakticky všude a bez vyhraněných
nároků na biotop, rovněţ druhy cennými, včetně zvláštně chráněných. V lesních komplexech
pravděpodobně hnízdí čáp černý, káně lesní, krkavec velký, krahujec obecný aj.
Zajímavá je ornitofauna nelesní krajiny, s výskytem zvláště chráněných druhů. Na loukách a pastvinách
hnízdí bramborníček hnědý, chřástal polní, křepelka obecná, ťuhýk obecný a další. Charakter krajiny se
střídajícími se pastvinami a lesy je vhodným útočištěm srnčí zvěře, která se zde vyskytuje velice hojně.

2.6. Současný stav vyuţití krajiny v zájmovém území
Dotčené území a jeho širší okolí reprezentuje vrchovinu, převáţně, zemědělsky a lesozemědělsky
intenzivně vyuţívanou krajinu. Z hlediska krajinářsko-typologického spadá řešené území do krajinného
makrotypu krajiny vrchovin hercynika.
Hodnocené zájmové území se vyznačuje poměrně velkým zastoupením „přirozených“ ekosystémů. Jsou
druhově rozmanité a to jak nivy podél vodních toků, tak lesy, ale i ekosystémy luk na vrchovinách.
Řešené území lze zařadit do makrotypu Krajiny vrcholné středověké kolonizace Hercynika.
Krajinný makrotyp vrcholné středověké kolonizace Hercynika je rozšířen ve: 3. a 4. vegetačním stupni.
Hercynika a Polonika v pahorkatinách a plochých vrchovinách s listnatými lesy. Krajina byla kultivována od
počátku 13. století, jedná se o krajiny lesopolní se zastoupením lesů v podílu cca 30-70%. Ve struktuře
osídlení je často zachována pravá traťová pluţina (středověká kolonizace), osídlení je soustředěné v
návesních vsích s charakterem zástavby v podobě návesní ulicovky. V architektuře je původní
českomoravský roubený dům. Tyto krajiny představují hlavní prostor kolonizačních krajin ČR.
Na území obce Mostek a souvisejících sídel a jeho širšího zázemí se nachází následující typy biochor
(členěno dle jednotlivých bioregionů):
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4BE Rozřezané plošiny na spraších 4 v.s.
Tento typ krajiny se nachází v drobných depresích tektonicky zdviţených pahorkatin, reliéf má charakter
plošin, zpravidla mírně ukloněných a rozčleněných malými údolími a strţemi. Charakteristické jsou hliníky
pro těţbu cihlářské suroviny. Substrátem jsou sprašové hlíny, zpravidla s příměsí podloţních hornin. Na
svazích údolí a ve strţích často podloţní horniny vystupují, zpravidla se jedná o křídové pískovce a jílovce.
Půdy jsou převáţně pseudoglejové luvizemě, často přecházející do luvizemních psedoglejů. Jsou tedy
těţké, jílovito-hlinité, slabě kyselé, přesto patří ve 4. vegetačním stupni k nejúrodnějším.
Klima je mírně teplé, sráţkově nadprůměrné. Vlivem polohy v kotlinách a lokálních sníţeninách jsou tyto
segmenty ohroţeny teplotními inverzemi jak přízemními, tak regionálními. V řešeném území se biochora
vyskytuje pouze okrajově na jeho jihovýchodním okraji.
4BW Rozřezané plošiny v kyselých pískovcích 4 v.s.
Reliéf má charakter zvlněné plošiny, do níţ se zařízla menší, zpravidla 30-70 m hluboká údolí, dnes místy
bezvodá. Na svazích těchto údolí a méně na hřbítcích jsou místy pískovcové výchozy. Převaţují silně
kyselé kambizemě a kambizemní podzoly. Na plošinách bez sprašové příměsi se mohou vyskytovat i
extrémní podzoly či kyselé luvizemě. Půdy jsou převáţně písčité a hlinitopísčité, velmi lehké, vysýchavé,
přičemţ ţiviny a báze jsou snadno vyplavovány. Půdy mají většinou šedobílou barvu. Klima je mírně teplé
a sráţkově mírně nadprůměrné. Díky vyvýšené poloze jsou v tomto typu biochory podmínky pouze pro
slabé přízemní inverze.
Převaţujícím typem potenciální vegetace jsou acidofilní bikové bučiny. Podél větších toků se vyskytují
ptačincové olšiny (Stellario-Alnetum glutinosae). Na odlesněných místech se uplatňují mezofilní louky
svazu Arrhenatherion a krátkostébelnaté trávníky svazu Viollin caninae.
4UW Výrazná údolí v kyselých pískovcích 4 v.s.
Tento typ biochory je v řešeném území zastoupen průlomovým údolím Labe. Při výrazné horní hraně se
nacházejí četné skalní tvary a v příkrých svazích pod nimi kamenné proudy a jiné akumulační tvary. Ve
svazích údolí Labe jsou zpevněné horniny většinou překryté diluviálními hlinito-písčitými sedimenty
s kamennými bloky. V půdním pokryvu převaţují arenické podzoly a arenické kambizemě (silně kyselé aţ
kyselé).Typické je rovněţ vysoké zastoupení nevyvinutých a mělkých půd – litozemí a rankerů. Podél toků
se vytvořily úzké pruhy fluvizemí a glejů. Klima je mírně teplé, sráţkově lehce nadprůměrné. Příznačný je
výskyt teplotních inverzí.
Převaţujícím typem potenciální vegetace jsou acidofilní bikové bučiny, které na skalách při horní hraně
údolí nahrazují aciodofilní reliktní bory svazu Dicrano-Pinion. Podél větších toků se vyskytují ptačincové
olšiny (Stellario-Alnetum glutinosae). Na odlesněných místech se uplatňují mezofilní louky svazu
Arrhenatherion a krátkostébelnaté trávníky svazu Viollin caninae.
4VW Vrchoviny na kyselých pískovcích 4. v. s.
Rozloha v bioregionu: 16,3 km². Všechny 4 malé segmenty typu se rozkládají výhradně na území KHK.
Reprezentativními RBC jsou především NRBC 45 Les Království (ve střední části). Reliéf zahrnuje
zejména tektonicky a litologicky podmíněné strukturní hřbety (často asymetrické – charakteru kuest)
s různě členěnými svahy. Převýšení kopců je obvykle do 240 m. Místy jsou patrné zbytky starých
zarovnaných povrchů, Časté jsou skály, které většinou tvoří stěnu na severním okraji svahu a pod nimi se
vyvinuly balvanové a suťové proudy. Geologické podloţí tvoří křídové sedimenty – zejména cenomanské
křemité kvádrové pískovce, doplněné prachovci, slepenci, jílovci i slínovci. Časté jsou písčité svahové
sedimenty s významnou kamenitou a slabší hlinitou příměsí. Půdní pokryv tvoří kyselé arenické
kambizemě. Roztroušeně jsou zastoupeny téţ rankery, litozemě, pseudogleje a gleje. Klima je mírně teplé
a středně vlhké.
Potenciálně se zde vyskytovaly acidofilní bikové bučiny. Na hranách ojedinělých skal se zachovaly reliktní
bory, podél potoků se vyskytují nivy s vegetací podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Na odlesněných
místech jsou charakteristické luční porosty svahu Cynosurion a trávníky svazu Violion caninae.
Ve vymezeném území se nenachází ţádný přírodní park.
Stav využití území
Venkovská krajina řešeného území se vyznačuje typickým podhorským rázem lesní aţ lesopolní kulturní
krajiny Krkonošského podhůří. Sídla mají charakter typických rozptýlených podhorských vsí, které jsou
svojí urbanistickou strukturou přizpůsobeny leso-zemědělskému a pasteveckému způsobu hospodaření.
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Přestoţe i zde je mnoho vesnic vrcholně středověkého původu, značná část osídlení vznikla i v období
mladším, zejména v 16. století a později. Důvodem byla právě obtíţnost přístupu, nutnost pracného
mýcení lesů při získávání orné půdy vzhledem k drsnému podnebí i relativně krátká vegetační doba, v níţ
bylo moţné dosáhnout rentabilních výsledků teprve v období vyspělejšího zemědělského hospodaření.
Tyto okolnosti se obráţejí i ve způsobech uspořádání vesnic, usedlostí i jednotlivých objektů. Zatímco
starší vesnice, zakládané ještě ve výhodnějších polohách, mají většinou návesní nebo ulicový půdorys,
mladší sídliště se údolní řetězovou nebo rozptýlenou dvorcovou formou více podřizují podmínkám terénu i
zemědělsko-pasteveckému způsobu ţivota. Nejcharakterističtějším znakem uspořádání zdejších usedlostí,
zvláště ve vyšších polohách, je snaha seskupit objekty do kompaktního čtyřstranného útvaru obklopujícího
dvůr. V rozptýlené zástavbě a chladném větrném podnebí poskytovala takto utvářená usedlost relativně
snesitelné podmínky vnitřního provozu i v zimním období. V níţe poloţených částech území je pak i
skladba usedlosti volnější.
Sídla mají v současnosti významný rekreační potenciál a s rozšiřující se dojezdnostní do místních center i
významný rezidenční potenciál do budoucna.
Krajinný ráz širšího okolí je negativně poznamenaný vedením vysokého napětí. Kladným prvkem
krajinného rázu je zachovalá urbanistická struktura přilehlých obcí, především Souvrať a Debrné, velmi
hodnotná a pestrá krajinná mozaika, vysoký podíl lesů a trvalých travních porostů a jedinečná dominanta
masivu Zvičné v pozadí.

2.7. Ochrana přírody a krajiny
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní systém ekologické stability (dále jen
ÚSES) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udrţují přírodní rovnováhu. Základními pojmy pouţívanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum,
biokoridor. K udrţení stability krajiny přispívají i významné krajinné prvky jako ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotné části krajiny - tzv. interakční prvky.

2.7.2. Významné krajinné prvky, ÚSES
VKP
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udrţení stability krajiny.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi
jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek.
V dotčeném území se nachází celá řada významných krajinných prvků ze zákona např. toky a nivy Labe,
Debrnského potoka, Borovnického potoka a jejich přítoků. Dalšími významnými krajinnými prvky ze zákona
jsou lesní celky po celém zájmovém území. Rašeliniště, rybníky a jezera se v řešeném území nenacházejí.
V předkládaném územním plánu nebyl vymezen ţádný registrovaný významný krajinný prvek.
V řešeném území se nachází památný dub na pozemku p.č. 932/1 v k.ú. Mostek, jedná se o dub letní
Quercus robur L.
ÚSES
Nadregionální a regionální úroveň ÚSES
Základním vstupním podkladem pro zpracování plánu ÚSES je „Nadregionální a regionální územní systém
ekologické stability ČR“ vydaný MMP a MŢP ČR v roce 1996 jako závazný územně-technický podklad
(ÚTP) Ten poskytuje přehled o lokalizaci biocenter nadregionálního a regionálního významu a jejich
propojení biokoridory téhoţ významu a vymezuje jejich ochranná pásma. Dále vymezení ÚSES v
nadřazené územně plánovací dokumentaci (VÚC Trutnovsko - Náchodsko).
ÚSES je v ÚP Mostek vymezen na základě poţadavků a dle podkladů poskytnutých Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje (nadregionální a regionální ÚSES) a aktualizovaného Okresního generelu ÚSES
(lokální ÚSES). Při návrhu ÚSES byly zohledněny i Územně analytické podklady.
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Při vymezování ÚSES v ÚP Mostek bylo přihlédnuto i k vymezeným územním systémům ekologické
stability ve schválených a vydaných územně plánovacích dokumentacích sousedních obcí.
V řešeném území jsou v současnosti vymezeny následující prvky ÚSES, stanovené platnou územně
plánovací dokumentací:
- nadregionální biokoridory
osa nadregionálního biokoridoru K 35
- nadregionální biocentrum
nadregionální biocentrum 45 Les Království
- regionální biokoridory
osa regionálního biokoridoru RBK 740
osa regionálního biokoridoru RBK 745
- lokální biocentra
LBC 2 „Porost 619 C“
LBC 3 „Porost. skup. 626 B4, B1“
LBC 5 „Porost. skup. 627 C1 - část“
LBC 12 „Borovnický potok“

2.7.3. Zvláště chráněná území
V řešeném území ani jeho bezprostřední blízkosti se nenacházejí ţádná zvláště chráněné území kategorie
velkoplošných ani maloplošná zvláště chráněná území.
Přímo v dotčeném území nejsou vyhlášeny ţádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní
přírodní památky nebo přírodní památky.

2.7.4. Lokality NATURA 2000
Územní plán nenavrhuje ţádné změny v území, jeţ by zasahovaly do území evropsky významných lokalit
či ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Dle stanoviska krajského úřadu Královéhradeckého kraje
k návrhu zadání územního plánu Mostek nemůţe mít návrh územního plánu významný vliv na ţádnou
evropsky významnou lokalitu vymezenou národním seznamem nebo vymezenou ptačí oblast.

2.8. Hmotný majetek a kulturní památky
Z hlediska historického je osídlení v zájmovém území doloţeno jiţ od starší doby kamenné. Klimaticky
nepříznivý region spolu s nízkou efektivitou prehistorického zemědělství vylučuje trvalé osídlení po většinu
doby pravěké, nelze však vyloučit krátkodobé pobyty loveckých nebo kupeckých skupin. Další
prokazatelné osídlení je doloţeno aţ z období počínajícího středověku, ale předpokládá se, ţe území bylo
v této době ještě pusté. Kraj byl kolonizován aţ v průběhu 13. století, kdy se Trutnovsko stalo objektem
kolonizace rodu Švábeniců, který zde vytvořil i základní krajinnou strukturu. Specifikou oblasti jsou pak
drobné výrobní areály, jsou to doklady např. mlýnů, dřevozpracujících pyrotechnologií (dehtáry, milíře),
skláren, dolování (hornické stařiny nebo sejpy).
V řešeném území se nachází pouze dvě nemovité kulturní památky evidované v ústředním seznamu
nemovitých kulturních památek. Jedná se o dům č. p. 48 v místní části Mostek, evidovaný pod číslem
rejstříku 32008/6-3627,a dům č. p. 4 v místní části Zadní Mostek, evidovaný pod číslem rejstříku 36136/63626.
Zájmové území lze označit na základě zákonů územím s archeologickými nálezy, protoţe se zde vyskytují
přesně nelokalizované archeologické aktivity, např. zaniklé vsi hornické stařiny. Proto je nutné při přípravě
stavby respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní památkové péči 20/87
Sb., jeho novely 242/1992 Sb. Jiţ před započetím vlastní realizace stavby je nutné kontaktovat odborníky
archeologické památkové péče, kteří tak v dostatečném předstihu zajistí provedení průzkumných,
popřípadě předstihových výzkumných prací.
V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového ústavu nacházejí následující
archeologické lokality:
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Poř.č.SAS

Název UAN

Kategorie UAN

Reg. správce

Katastr

Okres

03-42-20/3

Debrné

I

Muzeum Podkrkonoší

Debrné

Trutnov

03-42-25/12

pole v jiţní části obce

I

Muzeum Podkrkonoší

Debrné

Trutnov

03-44-07/8

Labská terasa V od kóty 333

I

Muzeum Podkrkonoší

Debrné

Trutnov

03-44-11/2

Přední Mostek

I

Muzeum Podkrkonoší

Debrné, Souvrať

Trutnov

03-44-11/3

Labský vrch

I

Muzeum Podkrkonoší

Souvrať

Trutnov

03-44-12/2

Lokalita II.

I

Muzeum Podkrkonoší

Souvrať

Trutnov

03-44-12/3

Lokalita V.

I

Muzeum Podkrkonoší

Souvrať

Trutnov

03-44-12/4

ZSO Boreček

II

Muzeum Podkrkonoší

Souvrať

Trutnov

Celé řešené území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987
Sb. ve znění pozdějších předpisů, jedná se o území archeologického zájmu ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči.

2.9. Dopravní a technická infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Celkem bylo v roce 2002 v okrese Trutnov 659 km silniční sítě. V přepočtu na celkovou rozlohu okresu je
silniční síť ve srovnání ostatních okresů Královéhradeckého kraje řídká, coţ je mj. dáno geomorfologií,
polohou i sídelní strukturou regionu. Niţší je zejména hustota silnic III. třídy, nad průměrnou hodnotu
vystupuje přepočtená délka komunikací II. třídy. Obecně lze konstatovat, ţe téměř všechny silnice II. a
niţší třídy v Královéhradeckém kraji jsou ve velmi špatném technickém stavu.
Územím obce prochází silnice II/299 (Choustníkovo Hradiště – Mostek, Horní Debrné) a silnice II/325
(Chlum (silnice I/35) – Rudník (silnice I/14)) na které jsou napojeny silnice III. třídy (28447, 32546 a
32547). Od jihovýchodu k severozápadu protíná řešené území ţelezniční trať 030 (Jaroměř – Stará Paka –
Turnov - Liberec), která byla daná do provozu jiţ v roce 1858. V údolí řeky Labe je po místní účelové
komunikaci a silnici II/299 vedena cyklotrasa č. 24 – Labská stezka, která je mezinárodního významu
(evropská cyklotrasa). Cyklotrasami regionálního významu v řešeném území jsou cyklotrasy č. 4086 a č.
4135 vedeny v území po silnicích II. a III. třídy a účelových komunikacích.
Technická infrastruktura
Od jihu k severu protíná území obce Mostek trasa vysokotlakého plynovodu. Východně od lokality
Předního Mostku na lesních pozemcích jsou situovány zdroje pitné vody pro město Hostinné, zbudované
začátkem minulého století. Územím obce vede dálkový telekomunikační kabel a několik radioreleových
tras.
Odkanalizování a zásobování vodou
Mostek
V ÚP je respektována koncepce zásobování obce vodou ze stávajícího veřejného vodovodu. Zdrojem
vody veřejného vodovodu jsou vrt M 7 a studna S 1. Jako záloţní je zakonzervován zdroj vrtané studny
MT 3 u základní školy.
Stávající koncepce odkanalizování bude zachována – jednotná kanalizace, kdy odpadní voda je odváděna
na čistírnu odpadních vod. Stávající ČOV bude zkapacitněna, čemuţ dává projednávaný územní plán
rámec návrhem plochy Z23.
Zadní Mostek
V místní části Zadní Mostek je veřejný vodovod. Tato místní část je zásobena pitnou vodou z veřejného
vodovodu z 95%, ostatní spotřebitelé pouţívají vlastní zdroje.
Stávající koncepce odkanalizování bude zachována – individuálním způsobem s vyuţitím domovních
mikročistíren a ţump.
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Debrné
Místní část Debrné má vlastní veřejný vodovod. Část Debrného je napojena na městský vodovod
Hostinné. V horním Debrném je samostatný vodovod. Jeho zdrojem je prameniště Horní Debrné.
Stávající koncepce zásobování vodou bude zachována.
Stávající koncepce odkanalizování bude zachována – individuálním způsobem s vyuţitím domovních
mikročistíren a ţump.
Souvrať
Místní část Souvrať má vlastní veřejný vodovod, zdrojem vody je studna Souvrať. Vydatnost studní je
dostatečná. Pro moţný budoucí nedostatek vody došlo k propojení vodovodu Souvrať s vybudovaným
vodovodem v Mostku. Po malé úpravě lze ihned dodávat vodu z Mostku do Souvrati.
Stávající koncepce odkanalizování bude prozatím zachována – individuálním způsobem s vyuţitím
domovních mikročistíren a ţump. Je zpracovávána koncepce vedení kanalizace z Mostku do přední části
Souvrati.
Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a dále systémem příkopů, stuh a propustků do
Borovnického potoka, Debrnského potoka a Labe.
Zásobování elektrickou energií
Způsob zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční soustavy tvořené vrchním vedením VN 35
kV, stávajícími trafostanicemi a rozvodnou sítí NN se v ÚP Mostek nemění.
Zásobování obce plynem
Obec je plynem zásobována ze stávající distribuční soustavy, na kterou nebude mít územní plán ţádný
vliv.
Nakládání s tuhým domovním odpadem
Stávající způsob zneškodňování tuhého domovního odpadu, který je zajišťován pravidelným svozem
specializovanou společností bude i nadále zachován.

2.10. Obyvatelstvo
Mostek1
Počet obyvatel
1373
Přirozený přírůstek
0
Saldo migrace
7
Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%)
13,32
Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%)
17,32
Míra registrované nezaměstnanosti (%)
9,82
Počet dokončených bytů
22
Mostek je vetší obec na Královédvorsku, první písemná zmínka o obci je z roku 1560 v souvislosti s
mlýnem. Obec nemá ţádnou výraznou architektonickou dominantu např. v podobě kostela apod. Znak
obce je odvozený od jména obce. Zelený štít vyjadřuje umístění obce uprostřed rozsáhlých lesů. V horní
polovině znaku je ve stříbře vyveden kvádrový most s jedním obloukem, který v minulých staletích
překlenoval vodoteč (Borovnický potok) a zmáčené území při něm. Stříbrná dvě zúţená břevna představují
polohu obce mezi dvěma vodotečemi. Druhým heraldickým znamením v dolní části znaku je mlýnský
kámen, rovněţ ve stříbře. Okolní skály jsou totiţ ze světlých hrubozrnných pískovců.
Prapor(vlajka) obce vychází z jeho znaku, je však jednodušší a vyjadřuje název obce (zobrazením
heraldického znamení mostku) uprostřed zelených lesů(zelená barva podkladu, listu). Barvy zelená a bílá
1
2

údaje k 31. 12. 2010
Údaj k 31. 12. 2009
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vychází z barev znaku obce. Na zeleném listu vlajky je u ţerďové strany, v její horní polovině, poloţen bílý
mostek. Obsahuje zlaté kolo a zkříţená hornická kladiva na modrém poli, oddělená stříbrnými vlnami.

2.11. Pravděpodobný vývoj ţivotního prostředí v území bez provedení koncepce
Charakteristiky vývoje v souvisejícím širším území v zázemí města Trutnova



Potvrzuje se růst obcí v suburbánním území města Dvora Králové nad Labem, který povede k tlaku na
rozšíření stavebních moţností v Mostku.
V obcích širšího řešeného území převaţují především rezidenční a rekreační funkce.



Omezené prostorové moţnosti rozvoje sídel - omezující vliv reliéfu, PUPFL a koridorů technické
infrastruktury.



V širším okolí lze očekávat rozvoj sídel především velikostní skupiny nad 1000 obyvatel s dobrým
zázemím přírodního prostředí a moţnostmi rozvoje pracovních příleţitostí vč. sluţeb a veřejné
vybavenosti, a také v oblastech s co nejrychlejší dostupností do Dvora Králové či Trutnova.
Obecně převaţují vztahy okolních obcí a jejích obyvatel k městu Dvůr Králové nad Labem - dojíţďka
za prací, vyuţívání infrastruktury.




Rozvoj zaměstnanosti lze očekávat především v sektoru trţních sluţeb (sektoru sluţeb vůbec), který
se bude rozvíjet především v místních centrech a subcentrech Dvůr Králové, Nová Paka, vzdáleněji
Trutnov, Hostinné.

Z charakteristik lze odvodit následující tendence vývoje
 Rozvolněný rozvoj kolem jádra území, bude realizován v suburbánní zóně v perimetru cca 10 km od
Dvora Králové.
 Rozvoj a následně stabilizace rezidenčních funkcí obce, v budoucnosti pravděpodobně rozvoj výroby
drobnějšího charakteru v revitalizovaných historických výrobních územích.
 Naroste intenzita vztahů k jádru zejména do oblastí soustředěných pracovních aktivit, zejména terciální
sféry.
 Posílí se zájem o vyuţívání krajiny pro rekreaci zejména v lesním a lesopolním typu krajiny, přičemţ
rekreační vybavenost většího rozsahu bude realizována ve vzdáleném časovém horizontu.
Problémové okruhy, střety a rizika
Problémové okruhy lze vymezit v zásadě z následujících hledisek:
a) Stagnace vývoje obce v důsledku relativní izolovanosti území a špatného stavu dopravní
infrastruktury ve správě kraje, špatná dostupnost do zaměstnání, odliv obyvatel do dynamičtějších
oblastí. Stárnutí populace.
b) Riziko, ţe v území převládne rekreační funkce převáţně individuální rekreace a řešená oblast se
tak po většinu roku a týdne stane mrtvou zónou.
c) Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší na území
obce silnice II/325 a II/299 respektive provoz motorových vozidel na těchto komunikacích.
Vzhledem k nízkému dopravnímu zatíţení však není tento zdroj nijak zvláště významný.
Emitovanými škodlivinami jsou obvyklé plynné škodliviny (NOx, CO atd.) a prach. Výše uvedené
komunikace jsou rovněţ nejvýznamnějším zdrojem hlukových emisí na území obce. Provoz na
výše uvedených silnicích a tedy i produkci škodlivin včetně hlukové zátěţe z nich, prakticky nelze
ze strany obce ovlivnit.
Celkově byl územní plán koncipován tak, aby maximálně vyuţil pozitivních daností (relativně atraktivní
poloha v hodnotné krajině krkonošského podhůří). Návrh klade důraz na maximální kompaktnost
navrhovaných ploch vzhledem k současně zastavěnému území a přitom dbá na zachování charakteru
osídlení. Tím se snaţí předcházet konfliktním situacím, jeţ by mohly nastat zejména ve vztahu k ochraně
krajinného rázu území.
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3. CHARAKTERISTIKY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTECH, KTERÉ BY
MOHLY BÝT PROVEDENÍM KONCEPCE VÝZNAMNĚ ZASAŢENY
Podrobná analýza stavu ţivotního prostředí je uvedena v kapitole 2. Charakteristika problémů a jevů
ţivotního prostředí v řešeném území se zvláštním významem vzhledem k předkládané územní studii je
uvedena v následující kapitole 4. Níţe uvádíme charakteristiky ţivotního prostředí a veřejného zdraví
v rámci funkčního vyuţití a krajinných hodnot urbanizovaného a neurbanizovaného území. Významné
hodnoty území souvisí s estetickými kvalitami území, které je moţno posuzovat ze dvou hledisek - z
pohledu území se zvlášť vysokou estetickou hodnotou, tedy se zvlášť dochovaným krajinným rázem a z
pohledu urbanizovaného území sídel, kde souvisí s významnými kompozičními hodnotami.

3.1. Urbanizované území
Urbanizované území tvoří plochy zastavěné a určené k zastavění. Většina sídel v širším území byla
zaloţena v niţších polohách nebo na úpatí hřbetů, ale vţdy jsou citlivě usazena v krajině, zástavba
nedosahuje na horizont, rozšiřuje se do niţších poloh. Významnou roli sehrávají v území dominanty, které
jsou zároveň orientačními body v krajině.
Historický vývoj území
První písemná zpráva o obci, resp. její části je datovaná do roku 1560 v době vlády Ferdinanda
Habsburského, kdy se připomíná jako majitelka Kateřina z Popovic, která si nechala své dědictví Mostek
s pustou tvrzí zapsat do desek zemských. V roce 1654 bylo v Mostku šest chalupníků. Pět jich patřilo
k panství Nové Zámky, jehoţ majitelem byl Vilém Lambdy. Jeden chalupník z Mostku patřil ke statku Bílé
Poličany, jehoţ majitelkou byla Magdaléna Angelína Kotulínská, rozená Grodecká. Dva chalupníci se
zabývali tkalcováním. Mostek byl součástí panství Hostinné - Nové Zámky aţ do roku 1849.
Rozvoj obce nastal pod vlivem budování ţeleznice z Pardubic do Liberce, která byla dána do provozu v
roce 1858. Mostecká ţelezniční stanice byla dokonce aţ do roku 1870 jedinou a nejbliţší pro Hostinné a
celé jeho okolí.
K dalšímu rozvoji obce došlo po zaloţení tkalcovny bavlny v roce 1885 Adolfem Mandlem. Aţ do roku
1893 musely mostecké děti chodit do školy v Souvrati, která tam byla zřízena v roce 1870. Od roku 1893
se však i v Mostku začalo vyučovat.
V roce 1900 byla v obci otevřena pila na parní pohon s vyuţitím odpadového paliva, hlavně pilin. Na pile
bylo zaměstnáno 40 dělníků. Koncem téhoţ roku se v Mostku začalo s výrobou brousků, které byly známy
ve světě svou dobrou kvalitou. V roce1902 měl Mostek se všemi svými částmi 1174 obyvatele, převáţně
německé národnosti.
Ve dvacátých letech bylo v Mostku osm hostinců, dva pekaři, cukrář, drogérie, tři truhláři, tři řezníci, dva
holiči a tři obuvníci, v roce 1930 byla otevřena Baťova prodejna obuvi a autodoprava. Zdravotní sluţbu
obstarávali dva lékaři a jeden zubní technik. Pro zásobování obyvatelstva zde byly zřízeny tři obchody se
smíšeným zboţím a konzumní druţstvo. Nechyběly ani vanové lázně s rašelinnými koupelemi v osadě
Mostecké Lázně. Dále byly v provozu dva mlýny. Tak se postupně vytvářely předpoklady pro to, aby se
Mostek stal samostatnou obcí. K tomu došlo v roce 1925, kdy se dosavadní obec Souvrať rozdělila do
dvou obcí, do obce Mostek a obce Souvrať.
V roce 1938 byla obec připojena k Velkoněmecké říši (ţupa Sudety, landrát Vrchlabí). V roce 1939 měl
Mostek 1026 obyvatel téměř výhradně německé národnosti. Továrna během okupace přešla na válečnou
výrobu, muţi nastoupili vojenskou sluţbu. V obci byly zřízeny dva zajatecké tábory, velký při cestě do
Mosteckých Lázní a menší za pilou. Byli v nich nelidsky mučeni a týráni převáţně Rusové, Francouzi a
Angličané.
Osvobození Sovětskou armádou v květnu 1945 změnilo i poměry v Mostku. Do dříve typicky německé
obce se začali stěhovat češi. Mostek se stal součástí okresu Vrchlabí.
V květnu 1945 pověřila Okresní správní komise ve Vrchlabí jediného zde ţijícího Čecha Jana Košťála,
dělníka zdejší továrny, vyřizováním nejdůleţitějších záleţitostí v obci. Jeho prvořadým úkolem bylo
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zabránit hospodářským sabotáţím ze strany německého obyvatelstva. V té době továrna ještě
nepracovala. Místní správní komise byla jmenována 11. června 1945. Působila aţ do 14. září 1945, kdy
byl ve zdejším kině zvolen první místní národní výbor.
Ţelezniční stanici v Mostku obsadila jiţ 17. května 1945 stálá česká vojenská hlídka, čeští zaměstnanci
sem přišli 24. května.
Hlavním úkolem MNV bylo obnovení výroby v továrně a příprava německého obyvatelstva na odsun, který
započal jiţ v roce 1945. Z větší části se uskutečnil v roce 1946. Z Mostku bylo odsunuto 920 obyvatel.
Kromě toho bylo nutno postarat se o nové osídlence, kteří začali v průběhu let 1945 a 1946 přijíţdět
doslova z celé republiky. Ke konci roku 1946 vykazoval MNV v Mostku celkem 10 starousedlíků, převáţně
továrních dělníků a dělnic, kteří nabyli domovského práva ještě v minulém století a během první republiky.
K témuţ datu vykazovala stanice SNB Mostek, ţe v obci zůstalo celkem 21 osob německé národnosti,
které byly vyňaty z odsunu. Jednalo se o tovární dělníky specialisty, dřevorubce a jejich rodinné
příslušníky. Čtyři z nich obdrţeli antifašistické legitimace.
Osmdesáti osmi osobám byly dány v Mostku do národní správy domky, obchody a ţivnosti. Kromě těchto
lidi, kteří pocházeli většinou ze sousedních okresů, přicházeli osídlenci ne jenom z Čech a Moravy, ale
také ze Slovenska, a to z tehdejších okresů Povaţská Bystrica, Nové Mesto Nad Váhom, Liptovský
Mikuláš, Nitra, Bratislava, Prievidza, Nové Zámky, Piešťany (celkem 95 osob).
K 1. lednu 1947 měl Mostek 803 obyvatel, z toho 21 obyvatele německé národnosti. Čtyři z nich později
odešli a ostatním bylo v dalších letech uděleno československé státní občanství.
Kulturní a historické památky: Venkovské domy č. p. 48 v Mostku a č. p. 8 v Zadním Mostku.
Urbanistická struktura sídel
Pro urbanistickou strukturu sítě podhorských sídel je charakteristická jejich rozptýlenost, nesoustředěná,
nízká hustota, která zřetelně ukazuje, ţe pracovní okruh prostoru, který uţivil příslušnou sídelní jednotku,
je podstatně rozsáhlejší neţ plocha pro obţivu v níţině.
Přes tyto jednotící činitele jsou zřejmé rozdíly v urbanismu i architektuře podhorského venkova podle
etnického původu. Hraniční horstva, která obklopují Čechy (mimo Českomoravské vrchoviny), ale i
moravské Jeseníky, byla osídlena převáţně německými kolonisty jiţ od 13. století a urbanistická struktura
vesnic a městeček je zde odlišná ve srovnání se slovanským osídlením hor na hranicích Moravy se
Slovenskem. Byť s výraznými regionálními znaky jsou to Krušné, Jizerské a Orlické hory, Krkonoše,
Tachovsko, Šumava a Novohradské hory, kde převládá typ dlouhých, volně urbanizovaných řetězových a
dvorcových vesnic, táhnoucích se horskými údolími podél potoků a silnic. Kolem zděného kostela, který
teprve v 17. aţ 18. století nevýrazným barokem nahradil původní kostelík dřevěný, zde vzniklo
nekompaktní centrum s rychtou, školou a bohatší usedlostí. Ostatní dvorce s úrodnějšími, přilehlými
políčky a pastvinami se vyskytují podél potoka i několik kilometrů. Další pole i louky při statku jsou
ohraničeny kamenitými mezemi, pak stoupají do úbočí svahů ke hřebenům, které však kryje les. V těchto
horách jen zřídka pronikají rozptýlené osady do lesů ve vyšších polohách.
Dřevo zde sice převládá, ale prestiţní usedlosti mají nejen kamenný zděný sokl, ale často i klenuté
přízemí. Velké statky i drobné zámečky pouţívají od 18. století cihlu. Horskému prostředí odpovídá vţdy
kompaktní, prostorově nečleněný tvar domu. Balkon, arkýř, rizalit se objevují zřídka. S jistou tolerancí
řečeno, horské dřevěné domy aţ do poloviny 19. století petrifikují pozdně gotickou městskou architektu.
Dokazují to detaily městských vedut. Tyto dřevěné štíty kolem roku 1550 nám horské domy dobře
konzervovaly.
Po prvních rozpačitých kopiích městských vzorů na konci 19. století, kdy horská konstrukce a architektura
odolávala houţevnatěji neţ architektura vesnice níţinné, podlehla městským vlivům ve 20. století.
Soudobá urbanistická struktura podhorských vesnic v blízkosti měst zahušťuje bydlení v běţných nebo
exkluzivních rodinných domech s nezbytnou občanskou vybaveností, méně výrobou nebo ţivnostmi.
Zástavba původně venkovská byla v minulém století doplňována rodinnými domy městského charakteru
často se dvěma podlaţími s plochou střechou, řadovými (s charakteristickou úzkou šířkou parcely pro
jeden dům a pouţitím typového RD pro všechny domky v jedné i více skupinách), dvojdomky nebo volně
stojícími.
V obci se nachází rovněţ celá řada výrobních objektů spojených s textilním průmyslem a objektů
slouţících lázním.
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Místní část Mostecké Lázně tvoří západní zastavěnou část obce Mostek, tato část je ze třech stran
obklopena lesem. Původní urbanistická struktura lánové kolonizační vsi je ve větší části tohoto dílčího
území poměrně zachovalá. V severovýchodní části území, pravděpodobně začátkem minulého století, bylo
v lesním průseku postaveno několik rodinných domků a pod nimi vybudována řada větších ubytovacích
objektů (ubytovna Tiby, DPS), jejich umístění nerespektovalo původní historickou zástavbu.
V současnosti je patrný tlak a dosud ojediněle i realizace, stejně jako v mnoha obdobných obcích,
výstavby vilového charakteru s poměrně velkými s nevhodným tvaroslovím, které měřítkem, členěním a
detaily nerespektují původní zástavbu a narušující charakter obce.
Zachovalou urbanistickou strukturu má především místní část Dvořáčky, která se vyznačuje zachovalou
historickou urbanistickou strukturou horské lánové vsi s rozvolněnou zástavbou horských zemědělských
usedlostí.

3.2. Zóny neurbanizované
Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění. Charakter
krajiny se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových reţimů krajiny, tedy
základních přírodních vlastností dané krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) aţ
vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a ţivotem lidí v nich. Krajinný ráz je utvářen
souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor
pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny. Různé kombinace
typických znaků vytvářejí různé typy krajinného rázu.
Nadřazené krajinářské celky a typy krajinného rázu v širším zájmovém území
Nadřazený krajinný celek (NKC) - Jsou dány geomorfologií krajiny:
NKC 1 TRUTNOVSKÉ PODKRKONOŠÍ
DoKP 1.1 Souvrať
DoKP 1.2 Mostek a okolí
DoKP 1.3 Údolí Labe a Debrné
NADŘAZENÝ KRAJINNÝ CELEK POLABSKÉ PODKRKONOŠÍ
Krajinný celek zahrnuje jiţní část podhůří Krkonoš. Jedná se o hluboce rozřezanou plošinu ohraničenou ze
severu jiţními svahy kerného pohoří Krkonoš, z východu ji vymezuje Kocléřovský hřbet, z jihu a západu jej
ohraničuje Zvičina a Jelení hřbet.
Krajinný celek má charakter náhorní plošiny, která je rozřezána údolími Labe, Borovnického potoka,
Hartského potoka, Brusnického a Kocbeřského potoka, Debrnského a Černého potoka. Centrální osu
řešeného území tvoří řeka Labe s dominantním prvkem zástavby města Dvůr Králové nad Labem na jihu a
rozsáhlým lesním celkem Les Království na severu.
Krajina v okolí Mostku je členitá a poměrně pestrá s bohatou historií. Krajina je utvářena pastvinami,
drobnými loukami přírodního charakteru oddělenými často dlouhými mezemi, významně zalesněná
převáţně smrkovými porosty s drobnými sídly umístěnými převáţně v údolích a častými samotami ve
svazích.
DoKP 1.1 – Souvrať
Osada se rozkládá na svazích a v údolí dolní části Borovnického potoka jiţně od vlastního Mostku.
Urbanistická struktura je dochovaná. Zástavba je rozptýlená, často se dochovaly rázovité roubené domy,
jednotlivé chalupy jsou orientovány podélně k ose údolí. Nejlépe zachovalou urbanistickou strukturu má
místní část Dvořáčky. Sídlo poskytuje nemálo průhledů do okolních svahů s četnou lesní i mimolesní
vzrostlou zelení a pastvinami. Obraz sídla se vyznačuje především drobnými průhledy na jednotlivá
stavení, není ucelený a převáţně netrpí ţádnými stavbami narušujícími jeho měřítko či hlavní pohledové
osy. Na sídlo navazující krajinná struktura si dochovala svůj ráz vztaţený k období před intenzifikací
zemědělské výroby, kdy byly pozemky drasticky slučovány. Snahy o toto sloučení jsou patrné především v
náhorních polohách nad obcí. Velká část současných pozemků v okolí obce je zatravněna a vyuţívána
jako pastviny, zcela však dominuje lesní půda. Náznaky původní pluţiny zvýrazňuje vzrostlá zeleň, která
spoluvytváří celkový charakter krajiny v okolí obce.
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DoKP 1.2 Mostek a jeho bezprostřední okolí
Krajinný rámec tvoří sevřené údolí Borovnického potoka a jeho přítoků, kde horizont tvoří zalesněné svahy
údolí místy přerušené pastvinami s rozptýlenou zástavbou. Přírodní dominantou širšího okolí je především
masiv Zvičné.
Spádová obec Mostek rozkládající se po obou stranách a na dně údolí Borovnického potoka,
severozápadně od Dvora Králové nad Labem. Centrální část obce se nachází v rozevřené části údolí na
soutoku pravostranného přítoku Borovnického potoka pramenícího v místní části Mostecké Lázně, kde se
rovněţ nachází hotel, autokemping a koupaliště. Centrální Mostek je na rozdíl od jeho okrajových či
přidruţených částí v sousedních údolích významně poznamenán rozvojem textilního průmyslu v 19. a 20.
století, který s sebou mimo poměrně veliký areál textilky, dnes jiţ nevyuţívané a částečně v demolici,
přinesl rovněţ změnu charakteru podhorské lesní resp. pastevecké vsi v průmyslové městečko, centrum
pracovních příleţitostí pro okolní sídla. Tato skutečnost znamenala významné zvýšení počtu obyvatel, a
tím i změnu způsobu bydlení. Z roztroušených podhorských usedlostí se postupným zahušťováním
zástavby a nahrazováním původních objektů „moderními“ bytovkami, především v druhé polovině
20.století, stala z Mostku typická středisková obec s tvarově i hmotově nevhodnou zástavbou reálně
socialistického charakteru, která navţdy poznamenala charakter sídla. Jedinou zajímavější dominantou je
pseudogotický kostel sv. Anny z roku 1910, který však vzhledem ke konfiguraci terénu netvoří dominantu
v pravém slova smyslu. Obraz sídla je z některých pohledů narušen měřítkově i proporčně nevhodnými
novostavbami bytovek. K obci náleţí místní části Mostecké Lázně a Zadní Mostek v postranních údolích a
Souvrať níţe po toku Borovnického potoka. K obci náleţí rovněţ osada Debrné na soutoku Debrnského
potoka a Labe. Obec je východiskem pro turistické výlety.
DoKP 1.3 Debrné
Krajinný rámec tvoří rozevírající se údolí Debrnského potoka ústící do údolí horního Labe a jeho přítoků,
kde horizont tvoří zalesněné svahy údolí místy přerušené pastvinami s rozptýlenou zástavbou. Přírodní
dominantou širšího okolí tvoří svahy údolí Labe, které zde vstupuje do kaňonovitého průlomového úseku.
Mostecké Debrné se rozkládá na pravém břehu Labe resp. na svazích a v údolí Debrnského potoka. Sídlo
má převáţně zachovalou urbanistickou strukturu s rozptýlenou zástavbou skládající se z často dobře
zachovalých původních roubených staveb. Sídlo je hojně vyuţíváno pro individuální víkendovou rekreaci.
Nachází se zde rovněţ menší lyţařský areál na severním svahu s potenciálem dalšího rozvoje. Krajina je
zde relativně otevřenější, oproti např. údolí Borovnického potoka, s malebnými průhledy na protější stranu
údolí Labe s rozptýlenou zástavbou Horního Debrné.
Obr.: Debrné
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4. SOUČASNÉ PROBLÉMY ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ JSOU VÝZNAMNÉ
PRO KONCEPCI, ZEJMÉNA VZTAHUJÍCÍ SE K OBLASTEM SE ZVLÁŠTNÍM
VÝZNAMEM PRO ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
4.1. Ochrana přírody a krajiny a NATURA 2000
Územní plán nenavrhuje změny funkčního vyuţití ploch v oblastech, které jsou součástí chráněných lokalit
soustavy NATURA 2000. Dle stanoviska krajského úřadu Královéhradeckého kraje k návrhu zadání ÚP
Mostek nemůţe mít navrhovaný územní plán významný vliv na ţádnou evropsky významnou lokalitu
vymezenou národním seznamem nebo vymezenou ptačí oblast.
Územním plánem rovněţ nejsou navrhovány změny v územích pod zvláštní ochranou dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přijetím návrhu územního plánu budou upřesněny a vymezeny
skladebné součásti územního systému ekologické stability.
Předkládaný územní plán doplňuje vymezuje následující prvky územního systému ekologické stability.
-

-

-

nadregionální ÚSES:
•
část nadregionálního biocentra 45 Les Království,
•
osu nadregionálního biokoridoru K35,
regionální ÚSES:
•
část regionálního biokoridoru RB 739,
•
část regionálního biokoridoru RB 740,
•
část regionálního biokoridoru RB 745,
lokální ÚSES:
• lokální biocentrum
LC 3,
• lokální biocentrum
LC 5,
• lokální biocentrum
LC 12,
• lokální biocentrum
LC 13,
• lokální biocentrum
LC 14,
• část lokálního biokoridoru LK 4-12,
• lokální biokoridor
LK 12-13,
• lokální biokoridor
LK 13-14,
• lokální biokoridor
LK 14.

4.2. Ovzduší
Zájmové území spadá pod působnost stavebního úřadu Mostek.
Území v působnosti obecního úřadu Mostek nepatří dle sdělení MŢP č. 6, uveřejněném ve věstníku MŢP
částka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Imisní limity jsou plněny
s dostatečnou rezervou.
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Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší na území obce
silnice II/325 a II/299 respektive provoz motorových vozidel na těchto komunikacích. Vzhledem k nízkému
dopravnímu zatíţení však není tento zdroj nijak zvláště významný. Emitovanými škodlivinami jsou obvyklé
plynné škodliviny (NOx, CO atd.) a prach. Výše uvedené komunikace jsou rovněţ nejvýznamnějším
zdrojem hlukových emisí na území obce. Provoz na výše uvedených silnicích a tedy i produkci škodlivin
z nich, prakticky nelze ze strany obce ovlivnit.
Královéhradecký kraj zpracoval Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší a Integrovaný
krajský program sniţování emisí. Tyto programy je třeba respektovat a v následných krocích konfrontovat
dopady jednotlivých záměrů na imisní event. i hlukovou situaci v daném území.
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4.3. ZPF
Základním informačním zdrojem pro stanovení půdních a zemědělsko-produkčních podmínek jsou údaje z
katastru nemovitostí, kde jsou jednotlivým pozemkům přiřazeny číselné kódy bonitovaných půdně
ekologických jednotky (dále BPEJ). Jednotlivé BPEJ jsou označeny pětimístným číselným kódem (např.
5.47.10.), který vyjadřuje první číslicí klimatický region, další dvě hlavní půdní jednotku a poslední dvojice
různou číselnou kombinaci sklonitosti, expozice, hloubky a skeletovitosti půdy1. Základní půdní vlastnosti půdní typ, subtyp, druh a varietu - vyjadřuje hlavní půdní jednotka. V území dotčeném vedením koridorů se
vyskytují následující hlavní půdní jednotky:
13 Hnědozemě modální, hnědozemě luvické, luvizemě modální, fluvizemě modální i stratifikované,
na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických hlínách) s mocností maximálně
50 cm uloţených na velmi propustném substrátu, bezskeletovité aţ středně skeletovité, závislé na
dešťových sráţkách ve vegetačním období
14 Luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovicích)
nebo svahových (polygenetických) hlínách s výraznou eolickou příměsí, středně těţké s těţkou
spodinou, s příznivými vláhovými poměry
15 Luvizemě modální a hnědozemě luvické, včetně oglejených variet na svahových hlínách s eolickou
příměsí, středně těţké aţ těţké, aţ středně skeletovité, vláhově příznivé pouze s krátkodobým
převlhčením
22 Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním reţimem výsušným

i fluvizemě

na

30 Kambizemě eubazické aţ mezobazické na svahovinách sedimentárních hornin - pískovce,
permokarbon, flyš, středně těţké lehčí, aţ středně skeletovité, vláhově příznivé aţ sušší
31 Kambizemě modální aţ arenické, eubazické aţ mezobazické na sedimentárních, minerálně
chudých substrátech - pískovce, křídové opuky, permokarbon, vţdy však lehké, bez skeletu aţ
středně skeletovité, málo vododrţné, výsušné
33 Kambizemě modální eubazické aţ mezobazické a kambizemě modální rubifikované na těţších
zvětralinách permokarbonu, těţké i středně těţké, někdy i středně skeletovité, s příznivými
vláhovými poměry
40 Půdy se sklonitostí vyšší neţ 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě,
černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těţké lehčí aţ lehké, s různou skeletovitostí,
vláhově závislé na klimatu a expozici.
41 Půdy jako u HPJ 40 avšak zrnitostně
vláhovými poměry

středně těţké aţ velmi těţké s poněkud příznivějšími

47 Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických)
hlínách, středně těţké, ve spodině těţší aţ středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření
50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na ţulách, rulách a jiných pevných horninách, středně
těţké lehčí aţ středně těţké, slabě aţ středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
51 Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách,
zrnitostně lehké nebo středně těţké lehčí, bez skeletu aţ středně skeletovité, s nepravidelným
vodním reţimem závislým na sráţkách
58 Fluvizemě glejové na nivních uloţeninách, popřípadě s podloţím teras, středně těţké nebo středně
těţké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níţe 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé
71 Gleje fluvické, fluvizemě glejové, nivních uloţeninách, popřípadě s podloţím teras, při terasových
částech úzkých niv, středně těţké aţ velmi těţké, při zvýšené hladině vody v toku trpí záplavami
73 Kambizemě oglejené, pseudogleje glejové i hydroeluviální, gleje hydroeluviální i
povrchové,
nacházející se ve svahových polohách, zpravidla zamokřené s výskytem svahových pramenišť,
středně těţké aţ velmi těţké, aţ středně skeletovité

1

BPEJ kvalitativně vyhodnocují pouze pozemky zemědělské půdy, nikoliv např. lesní pozemky
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77 Mělké strţe do hloubky 3 m s výskytem koluvizemí, regozemí, kambizemí a dalších, s erozními
smyvy ornic, různé zrnitosti, bezskeletovité aţ silně skeletovité, pro zemědělské vyuţití málo vhodné
78 Hluboké strţe přesahující 3 m, s nemapovatelným zastoupením hydromorfních půd - glejů,
pseudo-glejů a koluvizemí všech subtypů s výrazně nepříznivými vlhkostními poměry, pro
zemědělství nevhodné.
Pro relativní zařazení jednotlivých BPEJ a jejich srovnání v rámci různých klimatických regionů jsou půdy
zařazeny do tzv. tříd ochrany. Třídy ochrany zemědělské půdy vymezuje metodický pokyn Odboru ochrany
lesa a půdy MŢP čj. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996, platný dnem 1. ledna 1997.
Tímto metodickým pokynem je stanoveno pět tříd ochrany zemědělské půdy:
1. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech,
převáţně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je moţno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převáţně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové
stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zem. půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmínečně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm
ochrany, které je moţno územním plánováním vyuţít pro event. výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruţeny půdy s převáţně podprůměrnou
omezenou ochranou, vyuţitelné i pro výstavbu.

produkční schopností, s jen

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi nízkou
produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svaţitých, hydromorfních, štěrkovitých aţ kamenitých a
erozně nejvíce ohroţených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské vyuţití. Jde většinou o půdy s niţším stupněm
ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany
ţivotního prostředí.
Na kyselých substrátech se vyvinuly především kambizemě v subtypu dystrické a modální a ve varietě
kyselé. To jsou půdy se spíše niţší produkční schopností. Dále se kambizemě vyskytují i jako
kryptopodzoly. Tento subtyp přechází místy aţ do půdního typu pseudoglej aţ glej v subtypu modální.
Další půdní typy se vyskytují v menším rozsahu. Jedná se především o půdy v aluviích v okolí vodních
toků a půdy hydromorfní v nivách: fluvizemě a gleje převáţně v subtypu modální.
Z texturního hlediska se jedná převáţně o půdy střední (písčitohlinité, hlinité) s výskytem pseudoglejů a
vyšším zastoupením jílů. Ve všech půdách zájmového území se vyskytuje skelet ve formě štěrku i kamení,
jeho zastoupení je však na zemědělské půdě z hlediska produkčních vlastností většinou nevýznamné.
Vyšší podíl skeletu se vyskytuje na lesních půdách a ve svaţitějších polohách.
Velkoplošně obhospodařované zemědělské pozemky v dotčeném území, nejsou příliš časté, převáţná
část půdy slouţí jako trvalé kultury, orná půda je často postiţena vodní erozí. Mnoho půd v řešeném území
je odvodněno. Konstatovat lze rovněţ degradaci půd vlivem nadměrného pouţívání agrochemikálií v
minulosti.

4.4. Krajinný ráz
Řešené území se nachází na styku tří různých proudů osídlování krajiny. V malé části krajiny
Podkrkonošského bioregionu bylo osídlení pravděpodobně jiţ prehistorické, převáţná většina území však
byla osídlena v období raného středověku, v horských částech krajiny bylo naopak osídlení velmi pozdní.
Hřebeny Krkonoš byly dlouhou dobu nepřístupné, protoţe je pokrývaly husté lesní porosty. Cesty přes
vrcholy začaly vznikat aţ ve třináctém století. Počátky kolonizace tohoto území souvisí především s těţbou
nejen dřeva, ale i nerostných surovin - zejména drahých kovů. Mnohem později pak se začalo těţit uhlí
(Ţacléřsko). Krkonoše a Podkrkonoší začali osídlovat nejprve Češi, ale od druhé poloviny 13. století na
toto území začali přicházet hlavně Němci. Ve 14. století získala Koruna česká Slezsko a pohraniční lesy
ztratily na významu. Začala tedy masivní těţba dřeva a osidlování této, dříve pohraniční oblasti (Les
Království). Významnou hospodářskou aktivitou bylo sklářství a textilní výroba.
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Rozvoj textilního průmyslu souvisel s hojně provozovaným pastevectvím. Uplatnění v kraji nacházeli
rovněţ tkalci. Specifikem oblasti bylo souţití českého a německého obyvatelstva, jehoţ pozůstatky jsou v
krajině patrné dodnes. V území se mísili slovanští osídlenci a osadníci z germánské oblasti, kteří přicházeli
na pozvání Přemysla Otakara II. z Flander, ze severozápadního Německa a Slezska. Od 18. století do
roku 1945 převaţovalo německé obyvatelstvo. Po druhé světové válce došlo k odsunu německého
obyvatelstva z oblasti a souběţně k osídlování přistěhovalci z Československa, popř. krajany z Volyně či
Rumunska.
Za zlomové období, kdy se krajině proměnila a výrazně se změnil i poměr lesů vůči otevřené krajině lze
povaţovat střední aţ pozdní středověkou kolonizaci, kdy docházelo k výrazné těţbě dřeva pro výstavbu,
sklářský průmysl a tavbu ţelezné rudy. Současný stav krajiny odpovídá překrytí několika změn: razantní
odlesnění krajiny a převedení velké části pozemků na pastviny a ornou půdu, výsadba nových porostů
(jehličnatých kultur) a intenzifikace zemědělské výroby v druhé polovině 20. století a nakonec útlum vyuţití
krajiny a ţivelná výstavba v současnosti. Lesy jsou díky obhospodařování stále dominantním znakem
přírodní charakteristiky. Odlesněné plochy jsou převáţně zemědělsky vyuţívány jako pole, ve vyšších
polohách téţ jako louky a pastviny. Zásadní změnu struktury některých sídel přinesla industrializace
zejména textilního průmyslu, vznikaly nové tovární komplexy a drobné továrny, na které byly navázány
některé obytné prostory. Charakter mnoha sídel utrpěl nejen v období industrializace, ale téţ v 70. - 80.
letech minulého století, kdy došlo k necitlivé ţivelné výstavbě architektonicky nevhodných rodinných domů
městského typu, které svým objemem, měřítkem, ale i funkcí byly spíše popřením dosavadních funkcí
venkovského stavení. Ve větších sídlech (městech) se objevil vícepatrový panelový dům.
V současné době je z hlediska krajinného rázu nejproblematičtějším trendem ve vývoji krajiny rozvoj
suburbanizace, projevující se zejména v podobě zastavování nových obytných ploch, jeţ mohou při
nevhodné volbě objemových a morfologických parametrů výrazně poznamenat doposud značně zachovalý
charakter urbanizovaného území. Ve volné krajině je třeba zamezit zastavování ploch nenavazujících na
současně zastavěné území a citlivě volit případné umisťování výškově dominantních staveb v podobě
stoţárů či věţí větrných elektráren, resp. plošně dominantních objektů jako jsou např. lyţařské areály.

4.5. Hluk
Hlukem se rozumí zvuk, který můţe být škodlivý pro zdraví a jehoţ hygienické limity včetně limitů pro
chráněné venkovní prostory, stanoví prováděcí právní předpis (nařízení vlády č. 148/2006). Chráněným
venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou vyuţívány k rekreaci, sportu, léčení
a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro
školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakoţ i funkčně obdobných staveb. Rekreace
zahrnuje i vyuţívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího
s vlastnictvím, nájmem resp. podnájmem bytového či rodinného domu nebo bytu v nich.
V chráněných vnitřních prostorech staveb by mělo být dosaţeno max. intenzity hluku 40 dB ve dne, resp.
30 dB v noci.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
z automobilové dopravy činí 55 dB ve dne a 45 dB pro noční provoz, v případě provozu po hlavních
komunikacích platí limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci.
Hluková situace - stávající stav
Stávající situace v hodnoceném území je dána především provozem na hlavní komunikační síti, tj.
zejména na silnici II/325 a silnici II/299, které jsou vedeny středem zastavěného území a rovněţ hlukem
z provozu po ţelezniční trati. Nejvíce zatíţené je území v bezprostředním okolí těchto komunikací.
Vzhledem k nízkým intenzitám dopravy však nelze řešené území označit za hlukově zatíţené. Hluková
situace v území je dobrá. Jedná se v zásadě o klidovou oblast.
Předkládaný územní plán vzhledem k navrhovaným podmínkám vyuţití návrhových ploch nedává
předpoklad významného navýšení hlukové zátěţe v území.
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5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ (VČETNĚ
SEKUNDÁRNÍCH, SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A PŘECHODNÝCH,
POZITIVNÍCH A NEGATIVNÍCH VLIVŮ) ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- METODA HODNOCENÍ A JEJÍ OMEZENÍ.
Pro samotné hodnocení byly sestaveny hodnotící tabulky, které představují matici jednotlivých
referenčních cílů ochrany ŢP versus dílčí navrhované plochy resp. podmínky vyuţití ploch (regulativů).
Jednotlivé plochy či podmínky vyuţití 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 ŢP jako celek okomentovány v pravém sloupci hodnotící tabulky a to zejména při
identifikovaném negativním vlivu.
Tab.: Sada referenčních cílů ochrany ŢP

Sloţka ŢP

Referenční cíl ochrany ŢP

1. ovzduší, klima

1.1 sniţovat znečištění ovzduší
2.1 posilovat retenční funkci krajiny a zlepšovat ekol.
2. voda
funkce vodních útvarů
3.1 omezovat nové zábory ZPF a PUPFL a chránit půdu
jako základní sloţku ţivotního prostředí s důrazem na
3. půda a horninové prostředí zabezpečení jejích funkcí;
4.1 chránit ohniska biodiverzity a omezovat fragmentaci
4. flóra, fauna, ekosystémy
krajiny
5.1 chránit krajinný ráz a kulturní dědictví, lépe vyuţívat
5. krajinný ráz, kulturní dědictví kulturní a přírodní dědictví
6.1 sniţovat expozici hluku prostředky územního
6. hluk
plánování
7.1 zlepšit kvalitu ţivota obyvatel sídel a sociální
7. obyvatelstvo, veřejné zdraví determinanty lidského zdraví
8.1 efektivním územním plánováním přispět
k optimalizaci územního rozvoje sídel a ochraně přírody
8. sídla, urbanizace
a krajiny
Pro zjištění, zda a jakým způsobem můţe mít ÚP při realizaci závaţné vlivy na ţivotní prostředí, bylo
provedeno hodnocení navrţených opatření územního plánu tj. funkčních ploch a podmínek jejich vyuţití
vzhledem k referenčním cílům ochrany ţivotního prostředí, tj. zda a jakým způsobem bude vymezení
daných ploch v rámci ÚP přispívat či nikoliv k naplňování referenčních cílů. Pro hodnocení bylo pouţito
následující stupnice:
stupnice významnosti
++
potenciálně významný pozitivní vliv (velkého rozsahu) opatření na referenční cíl
+
potenciálně pozitivní (přímý či nepřímý, lokální) vliv opatření na daný referenční cíl
0
zanedbatelný nebo komplikovaně zprostředkovatelný potenciální vliv (velmi malý rozsah)
potenciálně negativní vliv opatření na daný referenční cíl (přímý či nepřímý, lokální)
-potenciálně významný negativní vliv opatření na daný referenční cíl (velkého rozsahu)
?
nebyla identifikována potenciální vazba mezi referenčním cílem a navrhovaným opatřením
rozsah vlivu
B
bodový (působící v řešeném území)
L
lokální (působící v rámci území jedné obce)
R
regionální (působící na území 2 a více obcí)
spolupůsobení vlivu
K
kumulativní působení vzhledem k jiţ existujícím resp. uvaţovaným plochám/záměrům
S
synergické působení vzhledem k jiţ existujícím resp. uvaţovaným plochám/záměrům
časový horizont působení
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dp
kp

krátkodobé působení vlivu resp. působení občasné
dlouhodobé působení vlivu resp. působení kontinuální

Při aktuální míře neznalosti jednotlivých projektů umístěných ve funkčních plochách, není moţné
kvalifikovaně vyhodnotit konkrétní vlivy na ţivotní prostředí. Z toho důvodu budou hodnoceny vlivy
vymezených ploch v rámci jejich regulativů (moţností realizace záměrů) na referenční cíle ţivotního
prostředí, které mohou potenciálně nastat za určitých podmínek realizace. Výše uvedená stupnice hodnot
tedy odpovídá potenciálním vlivům, které zahrnují danou míru neurčitosti.
Při hodnocení byl vyuţit princip předběţné opatrnosti, bylo tedy přihlédnuto k „nejhoršímu moţnému
scénáři“, který by mohl nastat potenciální realizací záměrů dle regulativů navrhovaných pro danou plochu.
Vzhledem k tomu byly rovněţ navrhovány opatření pro zamezení potenciálních negativních vlivů resp.
doporučení SEA týmu.
Posouzení vlivů na ţivotní prostředí bylo provedeno tak, aby identifikovalo všechny pravděpodobné
významné vlivy na základě známých faktů (studie, odborná literatura) i na základě údajů a informací
obsaţených v územním plánu a aby zároveň postihlo specifika regionu.

Tab.: Hodnocení vlivů návrhových ploch na referenční cíle ochrany ŢP
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Zastavitelné plochy

Kód
plochy

Z1

Funkční využití

Výměra
(ha)

ZPF/
PUPFL

Třída
ochrany1

1.1
snižovat
znečištění
ovzduší

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

Plocha dopravní
infrastruktury silniční dopravy

0,1498

0,1304

V.

-/B

-/B

Z2

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,0985

0,0985

V.

Z3

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,6638

0,6089 /
0,0594
PUPFL

IV.+V.

Z4

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,4904

0,4478

V.

Z5

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,8363

0,8107

V.

0

0

-/L/dp

0

-/L/dp

0

0

Z6

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,7210

0,7210

1

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

1,1794

1,1365

-/B/dp

0

5.1 chránit
krajinný ráz a
kulturní
dědictví, lépe
využívat
kulturní a
přírodní
dědictví

0

6.1 snižovat
expozici hluku
prostředky
územního
plánování

7.1 zlepšit
kvalitu života
obyvatel sídel a
sociální
determinanty
lidského zdraví

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

Komentář

0

++/L

++/L

Drobná plocha dopravní infrastruktury, přispěje ke zlepšení stavu a bezpečnosti
místní komunikací v místní části Debrné a rovněž ke zlepšení turistické
infrastruktury a tím i sociálně ekonomických determinantů životního prostředí.
Drobná plocha venkovského bydlení v místní části Debrné, vzhledem k charakteru
okolní zástavby a je třeba přizpůsobit umisťované objekty stávající urbanistické
struktuře sídla včetně velikosti pozemků a orientaci objektů. V tomto případě se
jedná o v daném prostoru relativně malý pozemek vhodný pro umístění nejvýše
jednoho rodinného domu, který by měl svými prostorovými a objemovými
parametry, stejně jako volbou materiálů odpovídat tradiční podkrkonošské
zástavbě, orientace objektů by měla být podélná vzhledem k ose údolí.

-/B

0

-/B

0

+/B

+/B

-/L/dp

0

-/B/dp

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp

0

-/B/dp

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp

0

-/B/dp

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp/K

-/L/dp/K

0

4.1 chránit
ohniska
biodiverzity a
omezovat
fragmentaci
krajiny

-/L/dp

IV.

IV.

Z7

-/B

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

0

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

Na místní poměry poměrně rozsáhlá plocha venkovského bydlení v místní části
Debrné navazující na stávající zastavěné území Horního Debrné na levém břehu
Labe při silnice II/299. Při zastavování plochy je třeba dbát na vhodnou hmotovou a
prostorovou skladbu umisťovaných objektů včetně volby materiálů a umístění
staveb na pozemcích tak, aby zůstala zachována urbanistická struktura sídla, a to
včetně velikosti pozemků v místě obvyklých. V následných povolovacích řízeních
učinit opatření pro maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků. V této
souvislosti je třeba poznamenat, že je vzhledem k charakteru oblasti žádoucí, aby
byly pozemky přednostně využity pro výstavbu rodinného bydlení pro trvalý pobyt
před výstavbou objektů individuální rekreace.

+/L

Na místní poměry poměrně rozsáhlá plocha venkovského bydlení v místní části
Debrné zaplňující proluku v zástavbě Horního Debrné. Výstavba je podmíněna
územní studií. Při zastavování plochy je třeba dbát na vhodnou hmotovou a
prostorovou skladbu umisťovaných objektů včetně volby materiálů a umístění
staveb na pozemcích tak, aby zůstala zachována urbanistická struktura sídla, a to
včetně velikosti pozemků v místě obvyklých. V následných povolovacích řízeních
učinit opatření pro maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků. V této
souvislosti je třeba poznamenat, že je vzhledem k charakteru oblasti žádoucí, aby
byly pozemky přednostně využity pro výstavbu rodinného bydlení pro trvalý pobyt
před výstavbou objektů individuální rekreace.

-/L/dp/K

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

převaţující třída ochrany, pokud je zábor relativně rovnocenný u více tříd ochrany jsou uvedeny všechny

0

+/L/dp

Na místní poměry poměrně rozsáhlé plochy venkovského bydlení v místní části
Debrné navazující na stávající zastavěné území Horního Debrné na levém břehu
Labe při silnici II/299. Při zastavování ploch je třeba dbát na vhodnou hmotovou a
prostorovou skladbu umisťovaných objektů včetně volby materiálů a umístění
staveb na pozemcích tak, aby zůstala zachována urbanistická struktura sídla, a to
včetně velikosti pozemků v místě obvyklých. V následných povolovacích řízeních
učinit opatření pro maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků. V této
souvislosti je třeba poznamenat, že je vzhledem k charakteru oblasti žádoucí, aby
byly pozemky přednostně využity pro výstavbu rodinného bydlení pro trvalý pobyt
před výstavbou objektů individuální rekreace.
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Zastavitelné plochy

Kód
plochy

Funkční využití

Výměra
(ha)

ZPF/
PUPFL

Z8

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,4535

0,4535

Z9

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,1493

0,1057

Z10

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,4645

0,4645

Třída
ochrany1

1.1
snižovat
znečištění
ovzduší

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

IV.

0

-/L/dp/K

IV.

0

-/L/dp/K

IV.

0

-/L/dp/K

IV.+II.

0

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

1,4862

1,4243

Z12

Plocha bydlení
v rodinných domech
– venkovské

0,2373

0,2373

III.

0

Z13

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,2687

0,2687

III.

0

Z14

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

Z15

Plocha výroby a
skladování - lehký
průmysl

1,3406

0,2830

1,3344

V.

V.

4.1 chránit
ohniska
biodiverzity a
omezovat
fragmentaci
krajiny

5.1 chránit
krajinný ráz a
kulturní
dědictví, lépe
využívat
kulturní a
přírodní
dědictví

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

-/L/dp/K

6.1 snižovat
expozici hluku
prostředky
územního
plánování

7.1 zlepšit
kvalitu života
obyvatel sídel a
sociální
determinanty
lidského zdraví

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

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

0

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

0

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp

Z11

0,2830

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

0

-/B

Komentář

Jedná se o plochy venkovského bydlení, které mají sice menší rozlohu,
avšak kontextu s ostatními souvisejícími navrhovanými plochami je rozsah změn
využití území v rámci daného prostoru poměrně významný. Plochy jsou vymezeny
v místní části Debrné navazující na stávající zastavěné území Horního Debrné. Při
zastavování ploch je třeba dbát na vhodnou hmotovou a prostorovou skladbu
umisťovaných objektů včetně volby materiálů a umístění staveb na pozemcích tak,
aby zůstala zachována urbanistická struktura sídla, a to včetně velikosti pozemků
v místě obvyklých. V následných povolovacích řízeních učinit opatření pro
maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků. V této souvislosti je třeba
poznamenat, že je vzhledem k charakteru oblasti žádoucí, aby byly pozemky
přednostně využity pro výstavbu rodinného bydlení pro trvalý pobyt před výstavbou
objektů individuální rekreace.

-/L/dp

0

-/L/dp

0

+/L/dp

+/L

Na místní poměry poměrně rozsáhlá plocha venkovského bydlení v místní části
Debrné zaplňující proluku v zástavbě Horního Debrné. Výstavba je podmíněna
územní studií. Při zastavování plochy je třeba dbát na vhodnou hmotovou a
prostorovou skladbu umisťovaných objektů včetně volby materiálů a umístění
staveb na pozemcích tak, aby zůstala zachována urbanistická struktura sídla, a to
včetně velikosti pozemků v místě obvyklých. V následných povolovacích řízeních
učinit opatření pro maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků. V této
souvislosti je třeba poznamenat, že je vzhledem k charakteru oblasti žádoucí, aby
byly pozemky přednostně využity pro výstavbu rodinného bydlení pro trvalý pobyt
před výstavbou objektů individuální rekreace.

-/B

-/B

0

-/B

0

+/B

+/B

Drobná plocha venkovského bydlení doplňující proluku v zástavbě místní části
Zadní Mostek, vzhledem k charakteru okolní zástavby je třeba přizpůsobit
umisťované objekty stávající urbanistické struktuře sídla včetně velikosti pozemků a
orientaci objektů. Bez významných vlivů na životní prostředí

-/B

-/B

0

-/B

0

+/B

+/B

Drobná plocha venkovského bydlení navazující na zastavěné území místní části
Zadní Mostek. Při zastavování plochy je třeba přizpůsobit umisťované objekty
stávající urbanistické struktuře sídla včetně velikosti pozemků a orientaci objektů.
Bez významných vlivů na životní prostředí

-/B

Drobná plocha venkovského bydlení zaplňující proluku v zástavbě severní části
Mostku. Při zastavování plochy je třeba přizpůsobit umisťované objekty stávající
urbanistické struktuře sídla včetně velikosti pozemků a orientace objektů. Plocha
sousedí s lokálním biocentrem 12, při zastavování plochy je třeba zachovat
břehové porosty podél Borovnického potoka.

+/B/dp

Plocha lehké výroby umístěná mezi železniční trať a Borovnický potok na severu
sousedí s LC 12. Plocha je vhodně umístěna vzhledem k plochám bydlení a
ostatním výrobním plochám v řešeném území, při jejím zastavování je však třeba
dbát na ochranu vodního toku před možností kontaminace z umisťovaných výrob,
rovněž je třeba zachovat břehové porosty a odstupovou vzdálenost od LC 12 na

-/B

-/L/dp

-/B

-/B/dp

0

-/B/dp

-/B

0
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0

+/B

+/B

+/B

ÚZEMNÍ PLÁN MOSTEK
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Zastavitelné plochy

Kód
plochy

Funkční využití

Výměra
(ha)

ZPF/
PUPFL

Třída
ochrany1

1.1
snižovat
znečištění
ovzduší

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

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

4.1 chránit
ohniska
biodiverzity a
omezovat
fragmentaci
krajiny

5.1 chránit
krajinný ráz a
kulturní
dědictví, lépe
využívat
kulturní a
přírodní
dědictví

6.1 snižovat
expozici hluku
prostředky
územního
plánování

7.1 zlepšit
kvalitu života
obyvatel sídel a
sociální
determinanty
lidského zdraví

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

Komentář

severu.

Z16

Z17

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

Plocha smíšená
obytná - komerční

0,1937

1,1031

0,1937

0,8238

III.

0

III.

-/B

0

-/B

-/B/dp

-/L/dp

Z18

Plocha smíšená
obytná - komerční

0,3611

0,3611

III.

Z19

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,6422

0,6422

III.+V.

Z20

Plocha rekreační pro
rodinnou rekreaci

2,1786

1,9101

III.+V.

Z21

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

1,0723

1,0723

III+V.

Z22

Plocha dopravní
infrastruktury silniční dopravy

0,3591

0,3591

III:

-/B

-/B

-/B/dp

Z23

Plocha technické
infrastruktury

0,4257

0,3824

V.

0

+-/B

-/B/dp

Z24

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,5254

0,4897

III.

-/B

0

-/B

0

0

-/B

0

-/B

+/B

+/L

-/B

Drobná plocha venkovského bydlení navazující na zastavěné území severní části
Mostku při silnici II/32547. Bez významných vlivů na životní prostředí

++/L/dp

Plocha smíšená obytná s využitím pro komerci podmíněná zpracováním územní
studie, předpokládá rozvoj obchodních funkcí a tím i zlepšení sociálně
ekonomických determinantů lidského zdraví. Předpoklad generování určitého
objemu cílové dopravy není z hlediska veřejného zdraví vzhledem ke stávajícím
objemům dopravy na přilehlých komunikacích příliš významný. Při zastavování
plochy je třeba zvolit vhodnou formu umisťovaných objektů tak, aby nedošlo
k dalšímu narušení urbanistické struktury a charakteru centrálního Mostku.
Drobná smíšená obytná plocha s využitím pro komerci, předpokládá rozvoj
obchodních funkcí a tím i zlepšení sociálně ekonomických determinantů lidského
zdraví. Předpoklad generování určitého objemu cílové dopravy není z hlediska
veřejného zdraví vzhledem ke stávajícím objemům dopravy na přilehlých
komunikacích příliš významný. Při zastavování plochy je třeba zvolit vhodnou formu
umisťovaných objektů tak, aby nedošlo k dalšímu narušení urbanistické struktury a
charakteru centrálního Mostku.

-/L/dp

0

-/B

-/B

+/L

++/L/dp

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

0

0

0

++/L

++/L

Drobná plocha dopravní infrastruktury navazující na železnici a komerční smíšené
plochy v místní části Mostek. Bez významných vlivů na životní prostředí.

-/B

0

0

++/L/dp

++/L/dp

Plocha pro rozšíření centrální čistírny odpadních vod. Bez významných negativních
vlivů na životní prostředí. Při realizaci je třeba zajistit ochranu sousedícího vodního
toku před možností vyplavení ČOV. Rovněž je třeba zachovat břehové porosty.

-/B/dp

0

+/L/dp

+/L

Dvě drobnější vzájemně sousedící plochy venkovského bydlení vyplňující proluku
v zástavbě centrální části Mostku při železniční trati. Při zastavování plochy Z24 je
třeba učinit opatření pro ochranu budoucích obytných objektů před hlukem

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

0

0

-/B/dp
-/B/dp

0
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Na místní poměry poměrně rozsáhlé plochy venkovského bydlení resp. rodinné
rekreace navazující na stávající zastavěné území Mosteckých Lázní. Při
zastavování ploch je třeba dbát na vhodnou hmotovou a prostorovou skladbu
umisťovaných objektů včetně volby materiálů a umístění staveb na pozemcích tak,
aby zůstala zachována urbanistická struktura sídla, a to včetně velikosti pozemků
v místě obvyklých. V následných povolovacích řízeních učinit opatření pro
maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků.

ÚZEMNÍ PLÁN MOSTEK
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Zastavitelné plochy

Kód
plochy

Z25

Funkční využití

Výměra
(ha)

ZPF/
PUPFL

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,2197

0

Třída
ochrany1

1.1
snižovat
znečištění
ovzduší

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

0

-/B/dp

0

-/L/dp/K

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

4.1 chránit
ohniska
biodiverzity a
omezovat
fragmentaci
krajiny

5.1 chránit
krajinný ráz a
kulturní
dědictví, lépe
využívat
kulturní a
přírodní
dědictví

-/B/dp

0

-/B/dp

6.1 snižovat
expozici hluku
prostředky
územního
plánování

7.1 zlepšit
kvalitu života
obyvatel sídel a
sociální
determinanty
lidského zdraví

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

0

+/L/dp

+/L

z provozu po přilehlé železniční trati.

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

0

+/L/dp

+/L

Rozsáhlá plocha venkovského bydlení přiléhající z východní strany k zastavěnému
území Mostku. Plocha sousedí s lesním celkem. Plocha je podmíněna zpracován
územní studie. Při zastavování plochy je třeba zachovat odstupovou vzdálenost od
lesa a nenarušit lesní lemy. V rámci územní studie stanovit maximální podíl
zpevněných ploch a jejich skladbu, tak aby došlo k maximálnímu zásaku dešťových
vod na pozemcích. Parcelaci a orientaci objektů v rámci pozemků přizpůsobit
charakteru místní zástavby. Stanovit podmínky pro hmotovou a objemovou skladbu
objektů.

-/B/dp

0

0

0

+/B

-/B

Drobná plocha venkovského bydlení navazující na zastavěné území jižní í části
Mostku při silnici II/325. Bez významných vlivů na životní prostředí

-/L/dp/K

0

-/B/dp/K

0

+/L/dp

+/L

Z26

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

4,9812

4,9143

V.

Z27

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,2697

0,2697

V.

Z28

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,6898

0,6898

III.

Z29

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

2,1406

Z30

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,3167

0,3167

III.

Z31

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,7665

0,7665

III.+V.

Z32

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,1035

0,1035

V.

0

0

-/B/dp

0

0

0

+/B

-/B

Z33

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,4778

0,4778

V.

0

0

-/B/dp

0

0

0

+/B

-/B

2,0774

0

0

0

-/L/dp/K

0

-/L/dp/K

III.
0

-/L/dp/K

0

-/B/dp/K

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp/K

0

-/B/dp/K

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp/K

0

-/B/dp/K

0

+/L/dp

+/L

-/L/dp/K

0

Komentář

-/L/dp/K
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Na místní poměry poměrně rozsáhlé plochy venkovského bydlení navazující na
stávající zastavěné území Mostku západně od železniční trati. Při zastavování
ploch je třeba dbát na vhodnou hmotovou a prostorovou skladbu umisťovaných
objektů včetně volby materiálů a umístění staveb na pozemcích tak, aby zůstala
zachována urbanistická struktura sídla, a to včetně velikosti pozemků v místě
obvyklých. V následných povolovacích řízeních učinit opatření pro maximální
zadržení dešťových vod v rámci pozemků. Při zastavování plochy Z28 je třeba
učinit opatření pro ochranu budoucích obytných objektů před hlukem z provozu po
přilehlé železniční trati.

Drobné plochy venkovského bydlení zaplňující proluky, resp. navazující na
zastavěné území místní části Přední Mostek. Bez významných vlivů na životní
prostředí. Obecně lze konstatovat, že při zastavování ploch bydlení je třeba volit
vhodnou hmotovou a objemovou skladbu umisťovaných objektů, tak aby nedošlo
k narušení charakteru tradiční podkrkonošské zástavby.

ÚZEMNÍ PLÁN MOSTEK
Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na ţivotní prostředí

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

4.1 chránit
ohniska
biodiverzity a
omezovat
fragmentaci
krajiny

5.1 chránit
krajinný ráz a
kulturní
dědictví, lépe
využívat
kulturní a
přírodní
dědictví

6.1 snižovat
expozici hluku
prostředky
územního
plánování

7.1 zlepšit
kvalitu života
obyvatel sídel a
sociální
determinanty
lidského zdraví

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

Třída
ochrany1

1.1
snižovat
znečištění
ovzduší

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

0,3061

V.

0

0

-/B/dp

0

0

0

+/B

-/B

0,2726

0,2726

III.

0

0

-/B/dp

0

0

0

+/B

-/B

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

1,5282

1,5282

III.+V.

0

0

-/B/dp

0

0

0

+/B

-/B

Plocha zeleně - na
veřejných
prostranstvích

1,2070

1,0559

V.

+/B

+/B

0

+/B

+/B

+/B

+/B

++/B

Plocha zeleně u železniční trati, s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Kód
plochy

Funkční využití

Výměra
(ha)

Z34

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

0,3167

Z35

Plocha bydlení
v rodinných domech
- venkovské

Z36

Z37

ZPF/
PUPFL

0

Z38

Plocha bydlení v
rodinných domech venkovské

0,5534

Z39

Plocha rekreační pro
rodinnou rekreaci

0,0400

0,5329

0

-/L/dp

I.+IV.+V.

-

-

-

Komentář

Drobné plochy venkovského bydlení zaplňující proluky, resp. navazující na
zastavěné území místní části Přední Mostek. Bez významných vlivů na životní
prostředí. Obecně lze konstatovat, že při zastavování ploch bydlení je třeba volit
vhodnou hmotovou a objemovou skladbu umisťovaných objektů, tak aby nedošlo
k narušení charakteru tradiční podkrkonošské zástavby

-/L/dp

0

-/L/dp

0

+/L/dp

+/L

Na místní poměry poměrně rozsáhlá plocha venkovského bydlení v místní části
Debrné navazující na stávající zastavěné území, plocha je umístěna částečně na
půdách I. třidy ochrany, které jsou v řešeném území velmi vzácné, jejich zábor však
není plošně významný (cca 0,4 ha). Výstavbu podmínit souhlasem orgánu ochrany
půdy, minimalizovat trvalé zábory půdy. V následných povolovacích řízeních učinit
opatření pro maximální zadržení dešťových vod v rámci pozemků Při zastavování
plochy je třeba dbát na vhodnou hmotovou a prostorovou skladbu umisťovaných
objektů včetně volby materiálů a umístění staveb na pozemcích tak, aby zůstala
zachována urbanistická struktura sídla, a to včetně velikosti pozemků v místě
obvyklých. V následných povolovacích řízeních učinit opatření pro maximální
zadržení dešťových vod v rámci pozemků. V této souvislosti je třeba poznamenat,
že je vzhledem k charakteru oblasti žádoucí, aby byly pozemky přednostně využity
pro výstavbu rodinného bydlení pro trvalý pobyt před výstavbou objektů
individuální rekreace.

-

-

-

-

-

-

Jedná se o již existující využití plochy pro rekreační objekt, který však dosud nebyl
zahrnut do územně plánovací dokumentace. Bez vlivu na ŽP:
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6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A
ZÁPORNÝCH VLIVŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ. 1
6.1. Vlivy na ZCHÚ a NATURA 2000
Územní plán nenavrhuje změny funkčního vyuţití ploch v oblastech, které jsou součástí chráněných lokalit
soustavy NATURA 2000. Dle stanoviska krajského úřadu Královéhradeckého kraje k návrhu zadání ÚP
Mostek nemůţe mít návrh územního plánu významný vliv na ţádnou evropsky významnou lokalitu
vymezenou národním seznamem nebo vymezenou ptačí oblast.
Územním plánem rovněţ nejsou navrhovány změny v územích pod zvláštní ochranou dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ani v územích podléhajících ochraně obecné. Územní plán
stanovuje územní systém ekologické stability.

6.2. Vlivy na ÚSES a prostupnost krajiny
Ve správní obvodu obce Mostek se nachází významný podíl relativně harmonické kulturní krajiny bez
významných známek poškození lidskou činností. Pro zachování prostupnosti krajiny ÚP Mostek v rámci
koncepce uspořádání krajiny a vymezením územního systému ekologické stability, kde jsou uplatněny
poţadavky na zaloţení prvků územního systému ekologické stability, vytváří předpoklady k zachování
prostupnosti krajiny.
V územním plánu je aktualizováno vymezení ÚSES dle aktuálních podkladů a stavu v území. Navrhované
zastavitelné plochy územní systém ekologické stability respektují. Řešené území je z hlediska územního
systému ekologické stability územím s dobrou prostupností krajiny a funkčním a spojitým systémem
ekologicky relativně stabilních částí krajiny.
ÚP Mostek vymezuje 5 ploch lokálních biocenter, 4 lokální biokoridory a části regionálních biokoridorů
RK739, RK740 a RK745. Dále jsou vymezeny osa nadregionálního biokoridoru K35 a část
nadregionálního biocentra 45 Les Království, které do řešeného území zasahují.
Vliv návrhu územního plánu na ÚSES je pozitivní z hlediska jeho aktuálního vymezení a bez významných
negativních střetů s navrhovanými zastavitelnými plochami.
Návrh řešení ÚSES je podrobněji popsán v kap. 4.1.

6.3. Vlivy na ZPF resp. PUPFL
Zastavěné území obce Mostek mělo k 1. 2. 2010 výměru 235,1056 hektarů. Na základě výsledků, které
byly provedeny při zpracování ÚP Mostek, hustoty zástavby, poměru zastavěných stavebních pozemků k
celkové ploše zastavěného území lze konstatovat, ţe zastavěné území je málo vyuţito. I z tohoto důvodu
ÚP Mostek vymezuje převáţnou část zastavitelných ploch (cca 70 % z celkové plochy zastavitelných
ploch) v zastavěném území.
ÚP Mostek vymezuje 39 zastavitelných ploch o celkové výměře 29,5669 ha, jeţ budou mít vliv na zábor
zemědělské, resp. lesní půdy.
Plochy řešené územním plánem Mostek se dotýkají následujících půd:

1

V následující kapitole je uveden přehled vlivů územního plánu jako celku na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí.
Konkrétní vlivy jednotlivých navrhovaných ploch jsou komentovány v hodnotících tabulkách v předchozí kapitole.
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Tab.: Rozvojové plochy Mostek – zábory dle jednotlivých návrhových ploch a kultury

Plocha

Funkční využití

Výměra záboru dle druhu pozemku v ha
Plocha
celkem
v ha Ostatní plocha Orná půda Zahrada PUPFL
TTP

Charakteristika ZPF dle BPEJ
Zábor
v ha

Třída ochrany

0,1304 74189

0,1304

V.

0,0445 74167

0,0445

V.

0,0540 74189

0,0540

V.

0,5899 73051

0,5899

IV.

0,0145 74077

0,0145

V.

BPEJ

Katastrální území Debrné u Mostku
Z1

Plocha dopravní infrastruktury
silniční dopravy

0,1498

Z2

Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské

0,0985

Z3

Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské

Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11

Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské

0,0194

0,6638

0,0594

0,4904

0,0426

0,4478 73051

0,4478

IV.

0,8363

0,0256

0,8107 73051

0,8107

IV.

0,7210 73051

0,7210

IV.

1,0618 73051

1,1365

IV.

0,4535 73051

0,4535

IV.

0,1057 73051

0,1057

IV.

0,4645 73051

0,4645

IV.

1,2829 73051

1,3448

IV.

0,1414 75800

0,1414

II.

0,0768 73011

0,2435

I.

0,7210
1,1794

0,0429

0,0747

0,4535
0,1493

0,0436

0,4645
0,0619

1,4862

0,1667
Z38

Z39

Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha rekreační pro rodinnou
rekreaci

73041

0,0111

IV.

0,2783 77869

0,2783

V.

0,2373

0,2373 75001

0,2373

III.

0,2687

0,2687 75001

0,2687

III.

0,0024 77101

0,2830

V.

1,3344 77101

1,3344

V.

0,1937 73111

0,1937

III.

0,8238 73111

0,8238

III.

0,3116 73141

0,3611

V.

0,6422 73111

0,6422

III.

0,1325 73111

0,1325

III.

1,5005 73141

1,5005

V.

0,2771 75011

0,2771

III.

0,6448 73111

0,6448

III.

0,4275 73141

0,4275

V.

0,3591 73111

0,3591

III.

0,5534

0,0400

0,0205

0,0111

0,0400

Katastrální území Mostek
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19

Z20

Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha výroby a skladování
lehký průmysl
Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha smíšená obytná
Komerční
Plocha smíšená obytná
Komerční
Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské
Plocha rekreační
pro rodinnou rekreaci

0,2830
1,3406

0,2806
0,0062

0,1937
1,1031

0,2793

0,3611

0,0495

0,6422

2,1786

0,2685

Z21

Plocha bydlení v rodinných
domech – venkovské

1,0723

Z22

Plocha dopravní infrastruktury
silniční dopravy

0,3591

Z23

Plocha technické infrastruktury

0,4257

0,0433

0,3824 77101

0,3824

V.

Z24

Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské

0,5254

0,0357

0,4897 73111

0,4897

III.
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Plocha

Z25
Z26
Z27
Z28
Z29
Z30

Výměra záboru dle druhu pozemku v ha
Plocha
celkem
v ha Ostatní plocha Orná půda Zahrada PUPFL
TTP

Funkční využití
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech- venkovské

0,2197

0,2197

4,9812

0,0669

Charakteristika ZPF dle BPEJ
Zábor
v ha

Třída ochrany

4,9143 73141

4,9143

V.

BPEJ

0,2697

0,2697

73141

0,2697

V.

0,6898

0,3238

0,3660 73111

0,6898

III.

2,0774 73111

2,0774

III.

0,3167 73111

0,3167

III.

0,1787 73111

0,1787

III.

0,3682 73141

0,5878

V.

0,0112 73111

0,6995

III.

0,1983 77101

0,3564

V.

0,1035

0,1035 73141

0,1035

V.

0,4778

0,4778 73141

0,4778

V.

0,3061 73141

0,3061

V.

73111

0,2726

III.

1,2310 73111

1,2310

III.

0,2972 73141

0,2972

V.

2,1406

0,0632

0,3167

Z31

Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské

0,7665

Z37

Plocha zeleně - na veřejných
prostranstvích

1,2070

0,2196
0,6883

0,0672
0,0839*

0,1581

Katastrální území Souvrať
Z32
Z33
Z34
Z35
Z36

Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské
Plocha bydlení v rodinných
domech - venkovské

Celkem

0,3167

0,0106

0,2726

0,2726

1,5282
1,2519
0,1272

29,5669

1,4949

1,0817

0,0594 25,5518

28,1284

Poznámka:  vodní plocha
Tab.: Rozvojové plochy Mostek – zábory dle třídy ochrany půdy ZPF

Katastrální území

Plochy

Zábor

celkem

ZPF

ha

ha

Třídy ochrany dle BPEJ
I.

II.

III.

IV.

V.

Mostek

18,4481

0

0

8,0310

0

10,4171

Debrné u Mostku

8,9921

0,2435

0,1414

0

6,0855

0,5217

2,6882

0

0

1,5036

0

1,1846

28,1284

0,2435

0,1414

9,5348

6,0855

12,1234

Souvrať
Celkem

29,5669

Zábor PUPFL

Ostatní plochy

ha

ha

0,0594

1,3836

Předpokládaný zábor zemědělské půdy v katastrálním území Mostek je navrhovaný převáţně pro plochy
bydlení v rodinných domech, ať uţ bydlení venkovského nebo městského (cca 22,4 ha tj. 75 % navrţených
záborů), přičemţ je třeba konstatovat, ţe většina ploch je vymezena v rámci stávajícího zastavitelného
území dle platného územního plánu. Plochy bydlení jsou dále doplněny návrhem ploch smíšeného
obytného území s moţností komerční funkce (1,5 ha).
Tab.: Funkční vyuţití návhových ploch

Plocha
v hektarech

Funkční využití
Plochy dopravní infrastruktury - silniční dopravy
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské a městské
Plochy smíšené obytné – komerční
Plochy technické infrastruktury
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0,5089
22,4019
1,4642
0,4257

Podíl
v%
1,721
75,767
4,952
1,440
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Plocha
v hektarech

Podíl
v%

Plochy rekreační - pro rodinnou rekreaci

2,2186

7,504

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl

1,3406

4,534

Plocha zeleně – na veřejných prostranstvích

1,2070

4,082

29,5669

100,000

Funkční využití

Celkem

Ostatní zábory ZPF jsou v souladu se stávajícím vyuţitím území určeny pro plochy rodinné rekreace (2,2
ha), dále pro plochy výroby a skladování v návaznosti na existující výrobní plochy (1,3 ha), a dále menší
výměry určené pro odnětí pro plochy dopravní a technické infrastruktury a plochy zeleně na veřejných
prostranstvích.
Předpokládaných 29,6 ha záboru zemědělské půdy je lokalizováno z naprosté většiny na méně kvalitní
půdy většinou V. třídy ochrany (cca 43 % z celkového záboru), dále na půdách III. třídy ochrany (cca 9,5
ha tj. 34 %) a 6,1 ha na půdách IV. třídy ochrany (cca 22 %). Na půdách I. a II. třídy ochrany půdy v
zemědělském půdním fondu ÚP Mostek vymezuje zastavitelné plochy v minimálním rozsahu, a to s
celkovou výměrou 0,3849 ha uvnitř stávajícího zastavěného území, pro plochy bydlení v rodinných
domech venkovského typu. Vzhledem k velikosti a vymezení lze tento zábor povaţovat za výjimečný a
přijatelný.
Předpokládaný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa je v ÚP Mostek v celkové výměře 0,0594 ha,
přičemţ zábor PUPFL je určen pouze pro zakreslení stávajícího stavu, kdy se jedná o pozemek u
obytného objektu vedený jako PUPFL, avšak reálně vyuţívaný jako zahrada. Zábor lesních pozemků v
rozsahu 0,0594 ha, coţ je 0,0056 % z plochy lesních pozemků na území obce (941 ha), tak lze povaţovat
za zanedbatelný.
Všechny navrhované zastavitelné plochy navazují na současné zastavěné území.
Je třeba konstatovat, ţe rozvojové plochy jsou z hlediska záboru půdy lokalizovány v relativně optimální
poloze vzhledem k současně zastavěnému území i organizaci zemědělského půdního fondu. Zábor
navrhovaný pro plochy rodinného bydlení je vyčíslen jako plocha celých pozemků při 100% zastavěnosti,
skutečný zábor tedy bude významně menší.
Navrhované plochy pro bydlení, výrobu, i technické a dopravní vybavení spolu funkčně i prostorově
souvisí, navazují na jiţ existující plochy obdobného charakteru, jsou umístěny logicky vzhledem
k organizaci ZPF a nejsou v neřešitelné kolizi s prvky ÚSES. Z těchto hledisek je návrh ÚP řešen tak, aby
byl prostorově relativně optimálně vyřešen střet z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.

6.4. Vlivy na krajinný ráz
Zájmové území lze charakterizovat jako oblast sice významně ovlivněnou antropogenní činností, avšak
dosud s poměrně významným podílem harmonické kulturní krajiny.
Kladným prvkem krajinného rázu je zachovalá urbanistická struktura obce a přidruţených sídel, velmi
hodnotná a pestrá krajina řešeného území, vysoký podíl lesů a trvalých travních porostů a jedinečná
dominanta masivu Krkonoš a Zvičné v pozadí.
Sídla širšího okolí mají charakter typických lánových vsí. Především v Mostku, jako subcentru širšího okolí
lze očekávat významný rezidenční potenciál a do budoucna pravděpodobně i postupný rozvoj výrobních
funkcí charakteru především drobné řemeslné výroby. Vzrůstat bude rovněţ turistické vyuţívání krajiny
řešeného území, která má v tomto směru řadu významných hodnot a jen málo omezení v podobě
legislativních ochrany území.
V současné době je z hlediska krajinného rázu nejproblematičtějším trendem ve vývoji krajiny v širším
okolí rozvoj suburbanizace, projevující se zejména v podobě nových obytných ploch, jeţ mohou při
nevhodné volbě objemových a morfologických parametrů výrazně poznamenat charakter urbanizovaného
území. Ve volné krajině je třeba zamezit zastavování ploch nenavazujících na současně zastavěné území.
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V případě navrhovaných ploch bydlení je vzhledem k jejich rozsahu a umístění nezbytné dbát při
následných povolovacích řízeních na vhodnou hmotovou a tvarovou skladbu povolovaných objektů tak,
aby nedošlo k narušení charakteru sídla a nebyly vytvářeny nevhodné dominanty.
Předkládaný územní plán je navrţen z hlediska koncepce urbanizovaného území, tak, aby byly
minimalizovány zásahy do volné krajiny, pouze 8 z navrhovaných 39 zastavitelných ploch je navrţeno
mimo stávající zastavěné území. ÚP Mostek tak zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečnost kulturní (dle návrhu Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje –
lesní krajina) krajiny, která je výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Návrh způsobů vyuţití území v ÚP Mostek zohledňuje i historický vývoj urbanistické struktury. Z hlediska
ochrany urbanistických hodnot ÚP Mostek výrazně omezuje zástavbu v části Dvořáčky, která má
zachovanou hodnotnou urbanistickou strukturu. V této části obce nejsou vymezeny ţádné zastavitelné
plochy. Pro výstavbu v zastavěném území ÚP Mostek stanovuje podmínky, které by měly chránit a
zachovávat stávající urbanistickou strukturu v této lokalitě (území) a v minimálním rozsahu ji narušovat.
Rodinný dům v návrhových plochách bydlení v rodinných domech - městské (plochy BI) lze dle
odůvodnění územního plánu charakterizovat jako rodinný dům s příměsí nerušících obsluţných funkcí
místního významu (provozování sluţeb nerušících pohodu bydlení), u kterého je garáţ a technické zázemí
jako součást objektu rodinného domu. Umístění (situování) rodinného domu na stavebním pozemku
respektuje uliční čáru (uliční zástavbu).
Z hlediska SEA bychom k této charakteristice doplnili doporučení na supervizi autorizovaného architekta
nad schválením projektové dokumentace v rámci územního resp. stavebního řízení, a to v tom smyslu, aby
při umisťování objektů v těchto plochách bylo v maximální moţné míře respektováno z urbanistického
hlediska převáţně zachovalé území a ani v centrální části Mostku tak nebyly umisťovány objekty
s nevhodnými vizuálními charakteristikami, objemy, materiálovým sloţením resp. barevností, coţ by se
nepříznivě odrazilo v celém souvisejícím území porušením stávající harmonie, jeţ je jeho základní
charakteristikou a budoucím potenciálem.
Rodinný dům v plochách bydlení v rodinných domech - venkovské (plochy BV) lze dle návrhu územního
plánu charakterizovat jako rodinný dům s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s
příměsí nerušících obsluţných funkcí místního významu (provozování sluţeb nerušících pohodu bydlení),
kde řešení (návrh) objektů souboru staveb je v maximální moţné míře prosté, jednoduché, účelné,
pochopitelné, úměrné, citlivé k sousedství a ke krajině (viz. Úvod do problematiky venkovského osídlení,
ČVUT v Praze). Rodinné domy v plochách bydlení v rodinných domech - venkovské (plochy BV) by měly
být nízkopodlaţní (přízemí + podkroví), obdélníkového půdorysu s poměrem stran 1:3 - 2:3, se štítovou
stěnou s poměrem šířky k výšce 1:1. Hospodářská část (event. technické zázemí, garáţ apod.) rodinného
domu by měla být umístěna samostatně. V případě přístavby k rodinnému domu by přístavba měla ctít
půdorys rodinného domu a hmotu harmonicky na něj navazovat.
Z hlediska architektonického řešení by rodinný dům v plochách bydlení v rodinných domech - venkovské
(plochy BV) měl splňovat tyto základní poţadavky:
• střecha sedlová případně polo valbová v krajním případě valbová (ne plochá, pultová,
mansardová, stanová…),
• orientace hřebene rovnoběţně s vrstevnicemi, pokud není okolní zástavba orientovaná odlišně,
• vyuţití materiálových a konstrukčních řešení typických v dané oblasti (ne sruby),
• vstup a přízemí v úrovni terénu,
S takto navrţenými doporučeními pro vizuální stránku objektů umisťovaných do ploch venkovského
bydlení se zpracovatel SEA dokumentace ztotoţňuje.
ÚP Mostek nevymezuje ţádné plochy pro záměry, které by výrazně ovlivnily charakter krajiny, nebo by
mohly ohrozit ochranu chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída.
Navrhované rozšíření plochy výroby a skladování je v ÚP Mostek vymezeno v přímé vazbě na stávající
plochy výroby a stávající síť silnic a to v území, které není nijak chráněno. Vymezení této plochy ve vztahu
k plochám bydlení je naprosto bezkonfliktní. Je to dáno jak historickým vývojem průmyslové výroby v
území, tak respektováním stávající urbanistické koncepce obce.
Dosud platný územní plán obce Mostek umoţňoval zástavbu v celém zastavěném území (současně
zastavěném území) a to i v území, ve kterém není vybudována téměř ţádná dopravní a technická
infrastruktura a s její výstavbou se neuvaţovalo, v území se sloţitou konfigurací terénu apod. Z těchto
důvodů a z důvodu ochrany volné krajiny, i kdyţ v zastavěném území, řešený ÚP Mostek tyto plochy
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vymezil do ploch zemědělských. Zastavěné území s vymezenými plochami zemědělskými lze označit jako
potencionální plochy územních rezerv.
Obecná doporučení k ochraně krajinného rázu:
Zachovat charakter krajiny – podhorské lesní a pastvinářské krajiny s funkcí klidové rekreace, zajistit péči
o luční společenstva, chránit významné výhledy a pohledově exponované prostory, neumisťovat prvky,
které narušují charakteristické vztahy, měřítko, funkci a vyuţití daného prostoru, zachovat louky a pastviny
členěné liniemi mezí s porosty, chránit objekty lidové architektury, urbanistickou strukturu pasekářských
sídel a chránit kulturní památky, chránit cestní síť.
Případná technická infrastruktura či technické stavby budou respektovat ráz krajiny, případné změny ve
vyuţití území budou respektovat ráz krajiny.
Při umisťování staveb je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, je nutno
brát zřetel na stávající okolní zástavbu, především na její výraz, hmotové a materiálové řešení a způsob
zasazení do území (krajiny). Při zastavování návrhových ploch doporučujeme zajistit v rámci
schvalovacího procesu dohled autorizovaného architekta za účelem koncepčního zachování charakteru
zástavby a zamezení z architektonického hlediska nevhodným stavbám a vytváření nevhodných dominant.
Případně doporučujeme zváţit stanovení podmínky pro všechny objekty v řešeném území na zpracování
studie resp. vizuální a hmotové části projektové dokumentace autorizovaným architektem.
Při umisťování stavby na stavebním pozemku, vţdy v návaznosti na okolní zástavbu, respektovat
převaţující způsob umístění stavby a její orientaci vzhledem ke komunikacím, hlavním pohledovým osám
a světovým stranám. Dle moţnosti respektovat prostředí a vycházet z konfigurace a nivelety terénu.

6.5. Vlivy na hlukovou situaci
Hluková situace v řešeném území je v současnosti dobrá a rovněţ předkládaný návrh územního plánu
nepredisponuje umístění záměrů, jeţ by mohly tuto situací výrazněji ovlivnit. Návrh územního plánu
Mostek tak nebude mít významné negativní vlivy na hlukovou zátěţ v území.

6.6. Vlivy na ovzduší
Hodnocení kvality venkovního ovzduší je provedeno na základě imisních limitů, stanovených v Nařízení
vlády č. 597/2006 Sb. Porovnávány jsou koncentrace suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého a
oxidu siřičitého, které představují charakteristické znečišťující látky z hlediska vlivů automobilové dopravy,
které jsou měřené na nejbliţších stanicích.
V době zpracování návrhu ÚP Mostek se připravovala rekonstrukce energetického zdroje na elektrárnu na
biopalivo v části bývalého areálu Tiba. Rekonstrukce energetického zdroje by měla být jenom jednou z
prvních etap, které povedou k celkové rekonstrukci a přestavbě bývalého areálu Tiba. ÚP Mostek
vymezuje plochu tohoto areálu jako plochu výroby a skladování – lehký průmysl, kde je moţné postupně
naplnit záměry nových vlastníků areálu.
Z navrhovaných podmínek vyuţití ploch výroby a skladování – lehký průmysl nevyplývá moţnost umístit
v daných plochách výroby s významnou emisí znečišťujících látek. V případě výše zmíněné bioplynové
stanice či energetického zdroje na biopalivo dosud nebylo zahájeno řízení v rámci posouzení vlivu záměru
na ţivotní prostředí (EIA). V rámci územního řízení je takový záměr třeba podrobit zjišťovacímu řízení dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, resp. zpracovat rozptylovou studii, která
parametry a navrhne způsob provozování takového energetického zdroje.
Ostatní plochy navrţené v územním plánu nedávají předpoklad ovlivnění stavu znečištění ovzduší
v předmětném území. Stávající rozptylové podmínky a stav znečištění ovzduší v převáţné většině
řešeného území jsou relativně příznivé. Lze konstatovat, ţe návrh územního nepredisponuje umístění
zdrojů znečištění ve formě rozsáhlé průmyslové či jiné výroby, jeţ by mohla znečišťovat ovzduší emisemi,
či zápachem.
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6.7. Vlivy na veřejné zdraví
V posuzovaném případě nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva navrhovány ţádné funkční plochy, jeţ by,
vzhledem k navrhovaným podmínkám vyuţití ploch, mohly mít potenciálně významně negativní vliv na
veřejné zdraví.
Plochy vymezené v rámci projednávaného územního plánu pro bydlení nemají z hlediska veřejného zdraví
ţádné negativní vlivy na okolí a rovněţ negativní vlivy okolí na kvalitu bydlení v těchto plochách jsou
zanedbatelné. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi nemá z hlediska ochrany zdraví a pohody
obyvatelstva prakticky ţádný význam ani znečišťování ovzduší (prašností, zápachem aj.) ani provozní
hluk. Prakticky vyloučeno je i nepříznivé ovlivnění pitné vody.
Realizace projektů v rozvojových plochách nebudou uskutečňovány naráz ale postupně. Neměly by mít
kumulativní a dlouhodobý charakter. Typickým doprovodným jevem stavební či jiné činnosti můţe být
zvýšená hlučnost z dopravy, stavby, dále prašnost apod. Emise v takových krátkodobých situacích
pokládáme za dočasné a celkově málo významné.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, ţe v případě realizace navrhovaných opatření viz kapitola 7
nevyplývá z ÚP moţnost závaţnějšího ovlivnění území z hlediska veřejného zdraví a vlivu na obyvatelstvo.
Domníváme se tak, ţe z vlastní koncepce nevyplývají při správné realizaci významné negativní vlivy na
veřejné zdraví.
Pozitivně se dále projeví rozšíření nabídky atraktivního bydlení, coţ povede k přílivu nových obyvatel.

6.8. Vlivy na dopravní a technickou infrastrukturu
Dopravní infrastruktura
Místní komunikace
Návrh územního plánu nemění koncepci stávající dopravní infrastruktury v území.
Pěší trasy
Stávající pěší komunikace (místí i účelové) jsou návrhem územního plánu respektovány.
Cyklistické trasy a cyklostezky
Návrh územního plánu nezasahuje do stávajícího systému cyklistické dopravy v řešeném území.
Doprava v klidu
Ve stávajícím stavu nejsou vymezeny plochy parkovišť, Umístění dopravy v klidu umoţňuje regulace řady
navrhovaných funkčních ploch.
Hromadná doprava – zůstává zachována.
Návrh zastavitelných ploch byl v ÚP Mostek proveden, kromě jiného i na základě analýzy stávajícího stavu
dopravní a technické infrastruktury v celém řešeném území i v jednotlivých lokalitách. Při návrhu
zastavitelných plochy v ÚP Mostek byl zohledněn i poţadavek na hospodárné vyuţití stávající dopravní a
technické infrastruktury v území i jednotlivých lokalitách i její případný rozvoj. Kromě jiných i z tohoto
důvodů byl rozsah moţnosti výstavby oproti Územnímu plánu obce Mostek v ÚP Mostek částečně sníţen
hlavně v částech sídla Horní Debrné a Mostek (v území podél ţelezniční tratě).
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou a odkanalizování
Stávající způsob zásobování obce Mostek vodou a zpracování odpadních vod, který je stanoven v
koncepci technické infrastruktury ÚP Mostek, se ÚP Mostek nezmění. Vychází z Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Královéhradeckého kraje. Celkový, stavebně technický stav sítě i technologických zařízení,
splňuje poţadavky kladené na tyto zařízení a ÚP Mostek umoţňuje jejich rekonstrukci, opravu, případně
výměnu.
Rozvoj centrální čistírny odpadních vod s moţností zvýšení její kapacity a rozvoj kanalizační sítě je ÚP
Mostek pokládán, z hlediska zvyšování kvality ţivotního prostředí, za veřejný zájem a proto ÚP Mostek
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rozvoj centrální čistírny odpadních vod i rozvoj kanalizační sítě vymezuje jako veřejně prospěšné stavby
včetně souvisejících technologických zařízení (čerpací stanice tlakové kanalizace apod.). Řešení technické
infrastruktury navrhované v územním plánu nebude mít ţádné významné vlivy na ţivotní prostředí.
-

v části Mostek je zachována stávající koncepce jednotné kanalizace, kde odpadní voda je
odváděna na čistírnu odpadních vod,

-

v části Zadní Mostek ÚP Mostek vymezuje (umisťuje) kanalizační stoku (jako veřejně prospěšnou
stavbu) pro odkanalizování této části obce formou přečerpání odpadních vod od kanalizační sítě v
části obce Mostek. Do vybudování této kanalizační stoky se v ÚP Mostek zachovává stávající
koncepce individuálního čištění odpadních vod.

-

v částech obce Debrné a Souvrať je zachována stávající koncepce odkanalizování tj. individuální
způsob likvidace odpadních vod s vyuţitím domovních mikročistíren a bezodtokových ţump.

Stávající koncepce zásobování vodou celé obce je v ÚP Mostek, v souladu s poţadavkem tohoto bodu
zadání ÚP zachována. V ÚP Mostek je zásobení celého řešeného území vodou a jeho odkanalizování
řešeno v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.
Zásobování zemním plynem
Zásobování zemním plynem ze stávající distribuční soustavy se ÚP Mostek nemění.
Elektroenergetika
Nové zastavitelné plochy a nové objekty v zastavěném území budou napojeny na rozvody vysokého
napětí přes distribuční trafostanice, nebo na stávající rozvody nízkého napětí. V zastavitelné ploše Z26
bude umístěna nová trafostanice TS (přemístěna trafostanice TU 0320).
Zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční soustavy tvořené vedením VN 35 kV, stávajícími
trafostanicemi a rozvodnou sítí NN se ÚP Mostek nemění.
Koncepce nakládání s odpady
Odpady v obci jsou řešeny v jednotlivých domácnostech popelnicemi, jejich odvoz je zajišťován odbornou
firmou.

6.9. Vlivy na hydrologické poměry
Hodnoty znečištění při vypouštění vod do vodních toků musí být v souladu s Nařízením vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Realizací návrhu územního plánu dojde ke zvýšení podílu zpevněných ploch v území. Územní plán
predisponuje zábor půdy ve výši cca 0,06 ha PUPFL a cca 28,1 ha záboru ZPF (tato čísla jsou orientační,
nejsou totoţná s nárůstem zpevněných ploch v území – podíl zpevněných ploch bude jen částí záboru
půdy).
V rámci nově navrhovaných zastavitelných ploch je třeba učinit opatření pro maximální zadrţení dešťových
vod v rámci pozemků.
Vzhledem k charakteru území lze konstatovat, ţe zábor resp. výstavba a následné zpevňování rostlého
terénu nebude mít vliv na hydrologické poměry v území. Při řešení způsobu odkanalizování v další fázi
projektové přípravy staveb v místních částech (Debrné a Souvrať) je třeba volit takový způsob technologie,
kterým nedojde k ohroţení jakosti podzemních vod.
Zastavitelné plochy, které jsou v ÚP Mostek vymezeny v území sesuvů, byly vymezeny na základě
vydaných územních rozhodnutí a stavebních povoleních, které umoţnily vyuţití těchto ploch pro ţádaný
účel (výstavba rodinných (rekreačních) domů), nebo návrh ÚP Mostek vyhověl poţadavkům vlastníků na
vymezení ploch pro výstavbu (převáţně rodinných domů).
ÚP Mostek nenavrhuje ţádná opatření proti povodním.
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7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŢENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZÁVAŢNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŢIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ.
7.1. ZCHÚ a NATURA 2000
Z hlediska dopadů koncepce na ZCHÚ a lokality soustavy NATURA 2000 nejsou navrţena ţádná
kompenzační opatření. Dle stanoviska krajského úřadu Královéhradeckého kraje k návrhu zadání
územního plánu Mostek nemůţe mít předkládaný ÚP významný vliv na ţádnou evropsky významnou
lokalitu vymezenou národním seznamem nebo vymezenou ptačí oblast.

7.2. ÚSES a prostupnost krajiny
Systém ekologické stability v území je na velmi dobré úrovni, nejsou navrhována ţádná další opatření ve
vztahu předkládaného územního plánu a ÚSES, jeţ by vyplynula ze SEA.

7.3. ZPF
-

minimalizovat trvalé zábory půdy,
v dohodě s orgánem ochrany půd rozhodnout o vyuţití případných přebytků půd,
zajistit péči o luční společenstva.

7.6. Ovzduší
případný záměr na výstavbu energetického zdroje na biopaliva v ploše výroby (Z15), je třeba
podrobit řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, resp. zpracovat
rozptylovou studii na základě případného poţadavku KHS.

-

7.4. Krajinný ráz
-

v případě navrhovaných ploch bydlení je vzhledem k jejich rozsahu a umístění nezbytné dbát při
následných povolovacích řízeních na vhodnou hmotovou a tvarovou skladbu povolovaných staveb
tak, aby nedošlo k narušení charakteru sídla a nebyly vytvářeny nevhodné dominanty, dbát na to,
aby v těchto plochách nedocházelo k výstavbám městského vilového charakteru a při parcelaci
jednotlivých rozvojových ploch určených pro bydlení volit velikosti pozemků resp. regulativy
zastavěnosti odpovídající charakteru podkrkonošské zástavby,

-

doporučujeme v rámci povolovacího řízení staveb zajistit supervizi autorizovaného architekta, tak
aby byly povolovány pouze stavby zapadající do místního prostředí, za účelem zachování velmi
hodnotného krajinného rázu území.

7.5. Hluková situace
neumisťovat ve výrobních plochách záměry s významnou emisí hluku, a to jak z technologických
zdrojů, tak i vyvolanou dopravou,



při zastavování plochy Z24 je třeba učinit opatření pro ochranu budoucích obytných objektů před
hlukem z přilehlé ţelezniční trati např. pomocí orientace objektů na pozemku či protihlukových
opatření ve formě protihlukových stěn, valů či technických opatření na budovách.

7.7. Veřejné zdraví
Nejsou navrhována ţádná kompenzační opatření nad rámec opatření navrhovaných z hlediska hlukové
zátěţe a z hlediska znečištění ovzduší.
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7.8. Územní plánování
Územní plán je navrţen v souladu se všemi poţadavky nadřazených územně plánovacích dokumentů a
v souladu s principy zachování a rozvoje hodnot území. V této souvislosti nejsou navrhována ţádná další
opatření pro předcházení či kompenzaci vlivů územního plánu na ţivotní prostředí.

7.9. Hydrologické poměry
-

při zaplňování rozvojových ploch je třeba učinit opatření pro maximální zadrţení dešťových vod
v rámci pozemků,

-

při realizaci záměru na rozšíření ČOV (návrhová plocha Z23) je třeba zvolit takové technické
řešení, aby byla zajištěna ochrana přilehlého vodního toku před případným vyplavením ČOV a
rovněţ dbát na zachování stávajících břehových porostů,

-

při řešení způsobu odkanalizování v další fázi projektové přípravy staveb v místních částech
(Debrné a Souvrať) je třeba volit takový způsob technologie, kterým nedojde k ohroţení jakosti
podzemních vod

-

při zastavování ploch Z23, Z14 a Z15 je třeba zachovat břehové porosty.
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8. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY ŢIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ PŘIJATÝCH NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Podkladem pro posuzování byl dokument „Návrh zadání územního plánu Mostek, závěry zjišťovacího
řízení, grafická i textová část návrhu územního plánu, UAP ORP Trutnov a informace z terénního
průzkumu, a odborné literatury, veřejně dostupných informací a archív zpracovatele.
Posouzení vlivů na ovzduší, klima a hlukovou situaci bylo provedeno na základě informací o konfiguraci
terénu z mapových podkladů a vlastní prohlídky lokality, dále byly vyuţity informace ČHMÚ, strategických
hlukových map, údajů ze sčítání dopravy, a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozsah a
vypovídající schopnost pouţitých podkladů byly pro vyhodnocení dostatečné.
Údaje o současném stavu ţivotním prostředí v dotčeném území jsou shrnuty v kapitole 2. Vývoj ţivotního
prostředí bez provedení koncepce je popsán v kapitole 2.11. Vlivy koncepce na popsány v kapitole 3.
Soulad s nadřazenou ÚPD a rozvojovými koncepcemi na regionální i místní úrovni:
Katastrální území obce Mostek je součástí řešeného území Územního plánu velkého územního celku
Trutnovsko – Náchodsko (dále jenom „ÚP VÚC Trutnovsko - Náchodsko“) ÚP VÚC Trutnovsko –
Náchodsko byl schválen v roce 2004 (14. 10. 2004). V současnosti jsou připravovány Zásady územního
rozvoje Královéhradeckého kraje, které výše uvedené ÚP VÚC Trutnovsko – Náchodsko nahradí. Řešený
územní plán je v souladu jak s ÚP VÚC Trutnovsko, tak s právě projednávanými Zásadami územního
rozvoje Královéhradeckého kraje.
Politika územního rozvoje ČR 2008, stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění trvale
udrţitelného rozvoje.
Návrh územního plánu Mostek je tak, jak byl navrţen, v zásadě v souladu s prioritami územního plánování
i vymezenými rozvojovými osami resp. specifickými oblastmi dle Politiky územního rozvoje.
Předkládaný návrh územního plánu zachovává stávající charakter sídla, výškovou hladinu zástavby a
respektuje stávající hodnoty řešeného území. Zastavitelné plochy jsou v ÚP Mostek vymezeny tak, aby
navazovaly na zastavěné území a aby nevznikaly nevhodné dominanty a zástavba ve volné krajině.
Předkládaný návrh nového územního plánu navazuje na dosavadní územní vývoj řešeného území i
urbanistickou koncepci nadřazených územně plánovacích dokumentací a je koordinován s právě
projednávaným řešením ZÚR Královéhradeckého kraje.
Z hlediska koncepčního řešeni je z návrhu územního plánu patrná snaha zachovat stávající urbanistický
ráz obce a přitom maximálně vyuţít potenciál, jeţ nabízí atraktivní okolní krajina z hlediska cestovního
ruchu i potenciál rozvoje klidového bydlení s kvalitním přírodním zázemím a s tím spojené příleţitosti pro
rozvoj nejen rekreačních funkcí, ale především funkcí rezidenčních. Územní plán nabízí ucelenou koncepci
rozvoje obce s širokou nabídkou ploch bydlení navazujících na stávající zastavěné území a jeho funkční
vyuţití. Obec disponuje vzhledem ke svému historickému vývoji poměrně velkým podílem výrobních ploch,
jeţ jsou v současnosti nevyuţity a v přestavbě, tyto funkční plochy tedy nejsou v návrhu dále rozvíjeny a
uvaţovaný rozvoj území se soustřeďuje na úpravy dopravní a technické infrastruktury a rozvoj obchodních
a rezidenčních funkcí. Řešené území v současnosti mimo opuštěné výrobní plochy není zatíţeno ţádnými
významnými negativními vlivy z hlediska ţivotního prostředí resp. kvality bydlení a rovněţ návrh územního
plánu do něj ţádné takové předpokládané vlivy nevnáší.
Soulad s cíli ochrany ţivotního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni:
Výsledkem vyhodnocením vlivu územního plánu na ţivotní prostředí je rovněţ zhodnocení zda je územní
plán v souladu s cíli ochrany ţivotního prostředí přijatými na vnitrostátní úrovni, které slouţily jako podklad
pro stanovení referenčního rámce a identifikace a vyhodnocení základních střetů se
stanovenými prioritními pozitivními trendy v ochraně ţivotního prostředí. Navrţena jsou rovněţ opatření
pro zamezení negativních vlivů územního plánu na ŢP (viz kapitola VII). Tato opatření tedy slouţí zároveň
jako opatření pro docílení souladu územního plánu a na národní a komunitární úrovni přijatých cílů
ochrany ţivotního prostředí.
Ze SEA vyhodnocení vyplynuly následující hlavní střety s cíli ochrany ŢP:
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-

relativně významné zábory ZPF - rozpor s cíli v oblasti nakládání s neobnovitelnými zdroji a
ochrany půdy a jejích funkcí - Státní politika ŢP, NEHAP ČR, Strategie udrţitelného rozvoje ČR,

-

změna charakteru území v neurbanizovaném území (poměrně rozsáhlé vymezení nových
zastavitelných ploch především pro rodinné bydlení) - rozpor s cíli ochrany nezastavěného území,
zachování rázu urbanistické struktury území a krajiny - Politika územního rozvoje.

Je však třeba konstatovat, ţe navrhovaný rozsah rozvojových ploch je adekvátní současnému
demografickému a společenskému vývoji v území a reaguje na očekávaný vývoj a předchází tak moţnému
ţivelnému nekoordinovanému a nekoncepčnímu rozvoji. Rozvojové plochy důsledně navazují na stávající
zastavěné území resp. proluky v zástavbě a realizací územního plánu tak nedojde k neţádoucímu
roztříštění urbanizovaných ploch a rozptýlenému zastavění volné krajiny.
Z celkového pojetí ÚP dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu Mostek na ţivotní
prostředí k závěru, ţe při respektování výše uvedených podmínek a doporučení pro realizaci
koncepce a za podmínky, ţe bude udělen souhlas příslušného úřadu s odnětím ploch ze ZPF resp.
PUPFL – ÚP Mostek nevyvolá závaţné střety s ochranou ţivotního prostředí a veřejného zdraví.
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9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Zpracovatel SEA sám nenavrhuje monitoring indikátorů vlivu územního plánu na ţivotní prostředí.
Monitorování kvality ovzduší ani klimatických charakteristiky na území obce nejsou navrţeny.
Indikátory na jejichţ základě lze stanovit výběr vhodného projektu mají za úkol eliminovat ty návrhy, jeţ
mohou mít ve výsledku negativní dopad na oblast, pro kterou jsou kritéria zvolena. Regulativy tedy mohou
mít funkci kritérii pro výběr projektu.
V rámci této dokumentace byly stanoveny následující kritéria:
1. Regulativy vyplývající z legislativy (zákon č. 114/1992 Sb., v platné znění) - omezení z důvodů ochrany
přírody - přírodní památky, přírodní park, VKP ze zákona, NATURA 2000, ochrana ovzduší, vody a pod.
Respektovat hodnoty krajinného rázu a podmínky obecné ochrany přírody. Respektovat ochranná pásma
vodních toků a lesů.
2. V případě realizace staveb v nově navrhovaných funkčních plochách pro bydlení či výrobu poţadovat co
nejniţší nevratný zábor zemědělského půdního fondu a opatření pro maximální zdrţení resp. zasáknutí
dešťových vod na pozemcích.
3. V rámci zastavování rozvojových ploch bydlení je třeba stanovit regulativy, které stanoví způsob
hospodaření s dešťovou vodou tak, aby došlo k maximálnímu zadrţení vody v rámci pozemků.
4. Citlivě volit architektonické řešení staveb, velikost pozemků a umístění staveb na pozemcích s ohledem
na zachování charakteru sídla a krajinného rázu.
Realizovaný projekt by měl tyto všeobecné zásady splňovat.
Vzhledem k tomu, ţe příprava územního plánu probíhala v součinnosti s posouzením SEA byla většina
doporučení vznesených k jednotlivým plochám jiţ zapracována do návrhu územního plánu a návrhu
regulativů k jednotlivým typům funkčního vyuţití území.
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10. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Z celkového pojetí ÚP dospěl zpracovatel posouzení vlivů územního plánu Mostek na ţivotní
prostředí k závěru, ţe při respektování níţe uvedených podmínek a doporučení, ÚP Mostek
nevyvolá závaţné střety s ochranou ţivotního prostředí a veřejného zdraví. Z výše uvedeného
důvodu doporučuje předloţenou koncepci k realizaci včetně všech navrţených ploch, za
následujících podmínek:
Návrh stanoviska:
Na základě vyhodnocení vlivu územního plánu na ţivotní prostředí navrhujeme udělit návrhu změny č. 2
územního plánu Mrač SOUHLASNÉ STANOVISKO a doporučujeme předloţenou koncepci k realizaci
včetně všech navrţených ploch za následujících podmínek a doporučení:
A. Podmínky souhlasného stanoviska
1.

Minimalizovat trvalé zábory půdy. Stanovit maximální zastavěnost pozemků dle jednotlivých
funkčních vyuţití návrhových ploch tak, jak jsou navrţeny v návrhu územního plánu. Přebytky zeminy
vyuţít pro ozelenění stavebních ploch a sadové úpravy.

2.

Při řešení způsobu odkanalizování v další fázi projektové přípravy staveb v místních částech (Debrné
a Souvrať) je třeba volit takový způsob technologie, kterým nedojde k ohroţení jakosti podzemních
vod.

3.

Plocha Z14 sousedí s lokálním biocentrem 12, při zastavování plochy je třeba zachovat břehové
porosty podél Borovnického potoka.

4.

Plocha Z15 s funkčním vyuţitím lehké výroby umístěná mezi ţelezniční trať a Borovnický potok na
severu sousedí s LC 12, při jejím zastavování je třeba dbát na ochranu vodního toku před moţností
kontaminace z umisťovaných výrob, rovněţ je třeba zachovat břehové porosty a odstupovou
vzdálenost od LC 12 na severu.

5.

Při realizaci záměru na rozšíření ČOV (návrhová plocha Z23) je třeba zvolit takové technické řešení,
aby byla zajištěna ochrana přilehlého vodního toku před případným vyplavením ČOV a rovněţ dbát
na zachování stávajících břehových porostů.

6.

Při zastavování plochy Z24 je třeba učinit opatření pro ochranu budoucích obytných objektů před
hlukem z provozu po přilehlé ţelezniční trati např. pomocí orientace objektů na pozemku či
protihlukových opatření ve formě protihlukových stěn, valů či technických opatření na budovách.
B. Ostatní doporučení

1.

Případný záměr na výstavbu energetického zdroje na biopaliva v ploše výroby (Z15) na místě
bývalého areálu TIBA, je třeba podrobit řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
ţivotní prostředí, resp. zpracovat rozptylovou studii na základě případného poţadavku KHS

2.

Doporučujeme v rámci povolovacího řízení staveb zajistit supervizi autorizovaného architekta, tak aby
byly povolovány pouze stavby zapadající do místního prostředí, za účelem zachování velmi
hodnotného krajinného rázu území,

3.

V případě navrhovaných ploch bydlení dbát při následných povolovacích řízeních na vhodnou
hmotovou a tvarovou skladbu povolovaných staveb tak, aby nedošlo k narušení charakteru sídla a
nebyly vytvářeny nevhodné dominanty, dbát na to, aby v těchto plochách nedocházelo k výstavbám
městského vilového charakteru a při parcelaci jednotlivých rozvojových ploch určených pro bydlení
volit velikosti pozemků resp. regulativy zastavěnosti odpovídající charakteru podkrkonošské zástavby.
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11. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Tato část dokumentace je určena zájemcům o všeobecné informace. Jsou zde shrnuty veškeré předchozí
kapitoly do přehledné a stručnější formy. Podrobnější informace zájemce najde v předchozích kapitolách.
Návrh zadání územně plánovací dokumentace (ÚPD) byl předloţen dle poţadavků zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a poţadavků §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ţivotní prostředí dotčenému úřadu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor
ţivotního prostředí.
Předkládané posouzení vlivů územně plánovací dokumentace „Územní plán Mostek - návrh“ na ţivotní
prostředí (SEA dokumentace) je vypracováno ve smyslu zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
ţivotní prostředí, v rozsahu dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon). Nutnost zpracování této studie vychází ze závěru zjišťovacího řízení, jeţ je součástí
koordinovaného stanoviska Královéhradeckého kraje, vydaného v rámci projednávání návrhu zadání
územního plánu Mostek ze dne 27. 01. 2010. Hlavními důvody jsou: územní plán Mostek můţe závaţně
ovlivnit ţivotní prostředí, stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, a na úrovni předloţeného návrhu zadáni nebylo
moţné územní plán dostatečně posoudit dle kritérií, jeţ stanoví příloha č. 8. zákona.
Obec Mostek zadala zpracování dokumentace vlivu územního plánu na ţivotní prostředí Mgr. Janě
Švábové Nezvalové, drţitelce autorizace ke zpracování dokumentací a posudků dle § 19 zákona č.
100/2001Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění.
Posouzení vlivu ÚP Mostek bylo zpracováno souběţně s přípravou návrhu územního plánu.
Údaje o současném stavu ţivotním prostředí v dotčeném území jsou shrnuty v kapitole 2. Vývoj ţivotního
prostředí bez provedení koncepce je popsán v kapitole 2.9., vlivy konkrétních vymezených návrhových
ploch na ţivotní prostředí jsou charakterizovány v kapitole 5 a vlivy řešení územního plánu na jednotlivé
sloţky ţivotního prostředí jsou shrnuty v kapitole 6, následující sedmá kapitola obsahuje návrh opatření
pro sníţení či eliminaci zjištěných negativních vlivů územního plánu na ţivotní prostředí.
Zde dále uvádíme základní závěry:
Územní plán v zásadě nemění urbanistickou koncepci územního rozvoje obce Mostek a jejího správního
území danou dosavadní urbanizací řešeného území. Předkládaný územní plán je navrţen z hlediska
koncepce urbanizovaného území, tak, aby byly minimalizovány zásahy do volné krajiny, pouze 8
z navrhovaných 39 zastavitelných ploch je navrţeno mimo stávající zastavěné území. ÚP Mostek tak
zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečnost kulturní (dle návrhu
Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje – lesní krajina) krajiny, která je výrazem identity území,
jeho historie a tradice.
Návrh způsobů vyuţití území v ÚP Mostek zohledňuje i historický vývoj urbanistické struktury. Z hlediska
ochrany urbanistických hodnot ÚP Mostek výrazně omezuje zástavbu v části Dvořáčky, která má
zachovanou hodnotnou urbanistickou strukturu. V této části obce nejsou vymezeny ţádné zastavitelné
plochy. Pro výstavbu v zastavěném území ÚP Mostek stanovuje podmínky, které by měly chránit a
zachovávat stávající urbanistickou strukturu v této lokalitě (území) a v minimálním rozsahu ji narušovat.
Předpokládaných 29,6 ha záboru zemědělské půdy je lokalizováno z naprosté většiny na méně kvalitní
půdy většinou V. třídy ochrany (cca 43 % z celkového záboru), dále na půdách III. třídy ochrany (cca 9,5
ha tj. 34 %) a 6,1 ha na půdách IV. třídy ochrany (cca 22 %). Na půdách I. a II. třídy ochrany půdy v
zemědělském půdním fondu ÚP Mostek vymezuje zastavitelné plochy v minimálním rozsahu a to s
celkovou zanedbatelnou výměrou 0,3849 ha a to v zastavěném území pro plochy bydlení v rodinných
domech venkovského typu. Vzhledem k velikosti a vymezení, lze tento zábor povaţovat za výjimečný a
přijatelný. Rovněţ zábor lesa v celkovém rozsahu cca 0,05 ha je vzhledem ke svému charakteru a
stávajícími stavu pozemku akceptovatelný.
Plocha výroby – určená pro lehký průmysl a skladování je navrţena v návaznosti na stávající obdobné
funkce v území bývalého areálu TIBA, v poloze vzdálené od obytné zástavby. Z navrhovaných podmínek
vyuţití ploch výroby a skladování – lehký průmysl nevyplývá moţnost umístit v daných plochách výroby
s významnou emisí znečišťujících látek resp. hluku.
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Nové plochy pro bydlení rodinných domech jsou vymezeny v drobnějších plochách rozptýleně po celém
zastavěném území vyuţívající proluk v zástavbě, historicky vyuţívaných parcel, či organicky navazující na
současné obytné území. Blízkost hodnotného přírodního prostředí vytváří ideální podmínky pro klidné a
atraktivní bydlení. V tom je spatřován zásadní důvod pro další rozvoj tohoto území pro bydlení.
Stávající systém dopravní a technické infrastruktury zůstává zachován. Z hlediska koncepčního řešeni je
z návrhu územního plánu patrná snaha zachovat stávající urbanistický ráz obce a okolního harmonického
prostředí nabídkou ploch s funkcí bydlení v rodinných domech. Územní plán nabízí ucelenou koncepci
rozvoje obce s širokou nabídkou ploch bydlení navazujících na stávající zastavěné území a jeho funkční
vyuţití. Zároveň je v návrhu územního plánu patrná snaha vyuţít moţnosti rozvoje výrobních funkcí, které
poskytuje umístění moderních energetických technologií v souladu s principy udrţitelného rozvoje a zvýšit
nabídku občanské vybavenosti a rovněţ kapacitu a stav dopravní a technické infrastruktury v návaznosti
na očekávaný příliv obyvatel.
Všechny navrhované zastavitelné plochy navazují na současné zastavěné území.
Je třeba konstatovat, ţe rozvojové plochy jsou z hlediska záboru půdy lokalizovány v relativně optimální
poloze vzhledem k současně zastavěnému území i organizaci zemědělského půdního fondu. Zábor
navrhovaný pro plochy venkovského bydlení je vyčíslen jako plocha celých pozemků při 100%
zastavěnosti, skutečný zábor tedy bude významně menší.
Navrhované plochy pro bydlení, výrobu, i technické vybavení spolu funkčně i prostorově souvisí, navazují
na jiţ existující plochy obdobného charakteru, jsou umístěny logicky vzhledem k organizaci ZPF a nejsou v
neřešitelné kolizi s prvky ÚSES. Z těchto hledisek je návrh ÚP řešen tak, aby byl prostorově relativně
optimálně vyřešen střet z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
V posuzovaném případě nejsou z hlediska ochrany obyvatelstva navrhovány ţádné funkční plochy, jeţ by,
vzhledem k navrhovaným podmínkám vyuţití ploch, mohly mít potenciálně významně negativní vliv na
veřejné zdraví.
Pozitivně se dále projeví rozšíření nabídky atraktivních stavebních pozemků. Vzhledem k tomu, ţe
příprava územního plánu probíhala v součinnosti s posouzením SEA, byla většina doporučení vznesených
k jednotlivým plochám jiţ zapracována do návrhu územního plánu a návrhu regulativů k jednotlivým typům
funkčního vyuţití území.
Z celkového pojetí ÚP dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu Mostek na ţivotní
prostředí k závěru, ţe při respektování výše uvedených podmínek a doporučení pro realizaci
koncepce a za podmínky, ţe bude udělen souhlas příslušného úřadu s odnětím ploch ze ZPF, ÚP
Mostek nevyvolá závaţné střety s ochranou ţivotního prostředí a veřejného zdraví.
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Strana: 67 z 67

ÚZEMNÍ PLÁN MOSTEK

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU
NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000
Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako orgán ochrany ve svém stanovisku
k návrhu zadání územního plánu Mostek vyloučil vliv územního plánu Mostek (dále
jenom „ÚP Mostek“) na evropsky významné lokality a na vyhlášené ptačí oblasti.
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C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných
sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech
Pro vyhodnocení vlivů územního plánu (dále jenom „ÚP Mostek“) na stav a vývoj
území byly vybrány níže uvedené jevy, které jsou sledovány v územně analytických
podkladech obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem („dále jenom ÚAP
ORP Dvůr Králové nad Labem“) v řešeném území (číslo za jevem číslo řádku (jevů) dle
přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence).
Zastavěné území (1)
Zastavěné území v ÚP Mostek má rozlohu 235,1056 ha. ÚP Mostek vymezuje 39
zastavitelných ploch o celkové výměře 29,5669 ha, z toho je 32 zastavitelných ploch o
celkové výměře 21,6996 ha vymezeno v zastavěném území. Zastavěním 7
zastavitelných plocho mimo zastavěné území s celkovou výměrou 7,8673 ha dojde
k zvětšení zastavěného území cca o 3,1 %.
Vyhodnocení: Při zastavění zastavitelných ploch vymezených mimo zastavěné
území nedojde k výraznému nárůstu plochy zastavěného území a tak vymezení
zastavitelných ploch nebude mít výrazný vliv na zastavěné území (jeho velikost).
Plochy k obnově využití znehodnoceného území (4)
ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem vymezují v území obce Mostek 4 plochy
k obnově využití znehodnoceného území (tzv. brownfields). Jedná se o areál podniku
Tiba, areál bývalé mateřské školky, objekt čp. 85 , objekt čp. 83 v Mostku a objekt čp.
30 (bývalá škola) v Debrném. Na všech těchto plochách k obnově využití
znehodnoceného území jsou ÚP Mostek vymezeny plochy s rozdílným způsobem
využití takového charakteru, aby jejich využití odpovídalo požadavkům rozvoje a
ochrany území (výroba a skladování, občanské vybavení, bydlení).
Vyhodnocení: Při naplňování cílů ÚP Mostek budou plochy k obnově využití
znehodnoceného území v požadovaném rozsahu obnoveny a opětovně využívány, což
bude mít za následek, že ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem nebude tento jev
v řešeném území sledovat.
Územní systém ekologické stability (21)
Územní systém ekologické stability je v ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem
vymezen dle koncepce ochrany přírody a krajiny a územních plánů obcí. Územní plán
obce Mostek vymezuje prvky územního systému ekologické stability (dále jenom
„ÚSES“) v řešeném území. ÚP Mostek vymezuje prvky ÚSES v souladu s požadavky
aktualizovaného Okresního generelu ÚSES, dle podkladů poskytnutých krajským
úřadem Královéhradeckého kraje a s respektováním prvků ÚSES vymezených
v územně plánovacích dokumentacích sousedních obcí i obce Mostek (Územní plán
obce Mostek). Polohy vymezených prvků ÚSES nejsou rozvojovými ani stabilizovanými
plochami dotčeny.
Vyhodnocení: Řešení ÚP Mostek nemá žádný vliv na vymezené prvky ÚSES
v řešeném území.
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Vzdálenost 50 m od okraje lesa (40)
Vzhledem k celkové rozloze lesa a velikosti zastavěného území jsou v ÚP
Mostek některé zastavitelné plochy (Z10, Z14, Z16, Z20, Z21, Z29, Z30, Z31, Z34, Z36,
a Z39) vymezené v území vzdáleném 50 m od okraje lesa (zasahují do tohoto území).
Vyhodnocení: Vliv ÚP Mostek na stav a vývoj území ve vztahu k tomuto jevu
ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem je značný, ale vzhledem k charakteru budoucího
využívání těchto ploch a možností dohodnutí jejich zástavby nadzemními objekty do
vzdálenosti nejblíže 25 m od okraje lesa, nepodstatný.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (41)
V řešeném území se vyskytují převážně půdy s bonitovanými půdně
ekologickými jednotkami, které zařazují tyto půdy převážně do V. a IV. třídy ochrany,
v menším rozsahu jsou to půdy III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále
jenom „ZPF“). Zábor ZPF v zastavitelných plochách je z hlediska jejich třídy ochrany
následující:
- v I. třídě ochrany je zábor ZPF v rozsahu 0,2435 ha,
- v II. třídě ochrany je zábor ZPF v rozsahu 0,1414 ha,
- v III. třídě ochrany je zábor ZPF v rozsahu 9,5346 ha,
- v IV. třídě ochrany je zábor ZPF v rozsahu 6,0855 ha,
- v V. třídě ochrany je zábor ZPF největší a to v rozsahu 12,1234 ha.
Vyhodnocení: Rozvoj obce Mostek vymezený ÚP Mostek v zastavěném území a
zastavitelných plochách má na zábor ZPF a s tím spojeným vlivem na kvalitní
bonitované půdně ekologické jednotky (půdu v I. a II. třídy ochrany ZPF) zanedbatelný
vliv.
Sesuvné území a území s jinými geologickými riziky (62)
V řešeném území je několik plošných a bodových sesuvů (3 aktivní, 9
potencionálních), které mají přímou vazbu na stav a vývoj území. ÚP Mostek vymezuje
v sesuvném území 5 zastavitelných ploch z celkového počtu 39 (3 v aktivních sesuvech
2 v potencionálních). Vymezení zastavitelných ploch v sesuvných územích bylo
provedeno na základě vydaných územních rozhodnutí a stavebních povoleních, které
umožnily využití těchto ploch pro žádaný účel (výstavba rodinných (rekreačních) domů),
nebo ÚP Mostek vyhověl požadavkům vlastníků na vymezení ploch pro výstavbu
(převážně rodinných domů).
Výsledek vyhodnocení: Vzhledem k rozsahu budoucí zástavby v zastavitelných
plochách, případně v zastavěném území, je vliv ÚP Mostek na stav a vývoj území ve
vztahu k tomuto sledovanému jevu ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem nevýznamný.
Vodovodní síť včetně ochranného pásma (68)
Vodovodní síť v řešeném území bude dotčená novou výstavbou v zastavitelných
plochách, případně i v zastavěném území. Rozsah předpokládané výstavby v
zastavitelných plochách, ale ani případná výstavba v zastavěném území nebudou mít
zásadní vliv na stávající vodovodní sít v řešeném území, ani na její ochranná pásma.
Vyhodnocení: Vzhledem k rozsahu budoucí zástavby v zastavitelných plochách,
případně v zastavěném území, je vliv ÚP Mostek na stav a vývoj území ve vztahu
k tomuto sledovanému jevu ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem zanedbatelný.
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Kanalizační síť včetně ochranného pásma (70)
Kanalizační síť v řešeném území bude dotčená novou výstavbou v zastavitelných
plochách případně i v zastavěném území. Rozsah předpokládané výstavby v
zastavitelných plochách, ale ani případná výstavba v zastavěném území nebudou mít
zásadní vliv na stávající kanalizační sít v řešeném území, ani na její ochranné pásmo.
Vyhodnocení: Vzhledem k rozsahu budoucí zástavby v zastavitelných plochách,
případně v zastavěném území, je vliv ÚP Mostek na stav a vývoj území ve vztahu
k tomuto sledovanému jevu ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem zanedbatelný.
Vliv ÚP Mostek na stav a vývoj území podle ostatních, v řešeném území
sledovaných, jevů ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem je zanedbatelný a proto
tyto jevy nebyly vyhodnoceny.
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D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných, slabých stránek,
příležitostí a hrozeb v území

D.I Vliv na využití silných stánek a příležitostí řešeného území
Mezi silné stránky a příležitosti řešeného území patří:
- rozsáhlé území pokryté lesy, které je příznivě přispívají k mimoprodukční
funkci krajiny
- vysoký koeficient ekologické stability území
- existence zdrojů pitné vody
- nízký podíl orné půdy,
- vybavenost území veřejnou technickou infrastrukturou,
- vybavenost území občanským vybavením,
- vysoká kvalita přírodního prostředí.
Vzhledem k charakteru oblastí silných stránek a příležitostí řešení ÚP Mostek,
vzhledem k limitům území, výrazně nevyužívá silných stánek a příležitostí v řešeném
území. Z hlediska využití silných stránek a příležitostí je možné hodnotit v řešení ÚP
Mostek vymezení zastavitelných ploch pro bydlení, využití veřejné technické
infrastruktury u jejich následného zastavění i občanského vybavení.

D.II Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Do slabých stránek řešeného území je možné zařadit:
- dopravní dostupnost (především v zimním období).
Na posílení slabých stránek, vzhledem k charakteru území, řešení ÚP Mostek
nemá žádný vliv ani žádné řešení na jejich posílení nenabízí.

D.III Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Mezi hrozby řešeného území patří:
- pokračující ekonomická stagnace,
- nárůst nezaměstnanosti.
Eliminace a snížení hrozeb v řešeném území je možné v řešení ÚP Mostek
nacházet ve vymezení zastavitelných ploch pro bydlení i v možnosti výstavby rodinných
domů v plochách stabilizovaných (předpoklad možného nárůstu obyvatel obce),
ve vymezení ploch pro výrobu a skladování a v neposlední řadě i ve vymezení ploch
pro občanské vybavení (předpoklad eliminace nezaměstnanosti).

D.IV Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
Všechny hodnoty řešeného území (přírodní, urbanistické, architektonické,
civilizační apod.) jsou ÚP Mostek respektovány a ÚP Mostek bude mít minimální vliv na
stav a vývoj těchto hodnot v území.
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přínosu

územního

plánu

k naplnění

priorit

územního

Přínos ÚP Mostek k naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného
rozvoje
území
stanovených
Zásadami
územního
rozvoje
Královéhradeckého kraje není možné vyhodnotit vzhledem k tomu, že Zásady
územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebyly v době zpracování ÚP Mostek
vydány.
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F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí
Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím
generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.)

F.I Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěná v rozboru
udržitelného rozvoje.
ÚP Mostek vymezením ploch pro bydlení v rodinných domech, ploch pro výrobu
a skladování a stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití
v nezastavěném území vytváří předpoklady pro vyváženost vztahu podmínek pro
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území.

F.II Shrnutí přínosu
předcházení

územního

plánu

k vytváření

podmínek

pro

• zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace
obyvatel řešeného území
ÚP Mostek vytváří podmínky pro předcházení rizik z
- nárůstů nezaměstnanosti,
- poklesu počtu obyvatel obce.
• předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích
Naplnění cílů rozvoje území obce Mostek stanovených ÚP Mostek nedojde
v řešeném území k ohrožení podmínek života generací budoucích.

