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Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je jako 
samostatná příloha v závěru elaborátu Vyhodnocuje případný vliv 
jednotlivých záměrů územního plánu na životní prostředí a soustředí se 
na ty záměry, které mohou být předmětem vyhodnocení dle zákona č. 
100/2001 Sb.  

 

Soustředí se zejména na tyto prvky koncepce: 

 

1 Lokalita Z7 - výroba 

2 Lokalita Z8 – občanská vybavenost komerční plošně rozsáhlá 

3 Vyhodnocení vlivu průmyslové zóny Synthesia a Explosia na 
životní prostředí v Hrádku a Pohránově 

4 Rozšíření železniční trati 031 

 

Hodnocení koncepce rozvoje je pozitivní.  

Předpokladem je řešení hlukové zátěže od navržených dopravních 
tras v rámci jejich přípravy, posouzení konkrétních záměrů umístění 
výrobních činností v navržených plochách.  

Vlivy ploch pro sport a rekreaci jsou hodnoceny jako bezvýznamné 
vzhledem k poloze těchto zařízení.  

 

 

Zájmové území v sobě zahrnuje evropsky významnou lokalitu ve 
smyslu § 45 a – c zák. č.218/2004 Sb., která je zahrnuta do národního 
seznamu těchto lokalit podle § 45a ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. 
Nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. 

Evropsky významná lokalita U Pohránovského rybníka 

Kód lokality: CZ0533005 

Biogeografická oblast: kontinentální 

Rozloha lokality: 66,2105 ha 

Navrhovaná kategorie 

A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA EVROPSKY 
VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI 
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zvláště chráněného území: PP 

Chráněné druhy: lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) 

Jedná se o rybník a navazující zbytky vlhkých luk a rákosin, 
botanická a 

Ornitologická lokalita. 

Navržené rozvojové plochy územního plánu nemohou negativně 
ovlivnit evropsky významnou lokalitu. Posuzovaná lokalita Z10 pro 
bydlení navazuje na tuto EVL, obdobně však navazují i stávající stavby 
v jihovýchodní části Pohránova. Vzhledem k charakteru využití plochy 
k negativnímu ovlivnění lokality nedojde.  

 

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu podle vybraných sledovaných 
jevů obsažených v územně analytických podkladech je zpracováno na 
podkladu územně analytických podkladů předaných pro obec Srch 
v rámci zadání územního plánu.  

V rámci vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí  

( oddíl A) byly vyhodnoceny sledované jevy 17-18, 21-40, 42, 44-
49. V této kapitole bude vyhodnocen vliv na ostatní sledované jevy 
s předpokládaným možným vlivem záměrů územního plánu.  

 

V územním plánu je navrženo 15 návrhových lokalit a 2 lokality 
územních rezerv.  

 

Vyhodnocení dotčených jevů  

 

C.I  PILÍŘ SOCIÁLNÍ 

 

Jev 01 – Zastavěné území a 117 – Zastavitelná plocha 
Rozvoj obce Srch je hodnocen jako intenzivní až překotný. 

V letech 1971 měla obec 507 obyvatel, v roce 1981 -  877 obyvatel, 
v roce 1991 – 902 obyvatel, v roce 2001 – 903 obyvatel a v roce 2010 – 
1346 obyvatel.  

Tento trend byl nastartován v období postkomunistické 
společnosti, kdy se rozšířil zájem o rodinné bydlení v příměstských 
oblastech a bude pokračovat i nadále. Zainvestované plochy v území 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH 
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jsou významné a na většině pozemků probíhá nová výstavba. 
V průběhu několika let bude počet obyvatel stoupat v rádu stovek osob.  

Plochy pro výstavbu rodinného bydlení nejsou v zastavěném 
území obce vyčerpané. V návrhu územního plánu je převážná většina 
ploch vymezena v souladu s původním územním plánem, protože na 
nich byly již provedeny investice nebo jejich příprava.  

Nově navržená významná plocha je lokalita Z1b, která vymezuje 
zájem o výstavbu pro doplnění centrálního tvaru na jejím severním 
okraji. Vymezení je nutné vzhledem k dlouhodobé přípravě investic do 
odkanalizování obce, navýšení kapacity čerpací stanice, navýšení 
dimenzí zásobování plynu a propojení vodovodních systému. Dalším 
důvodem je nebezpečí zmaření možností této výstavby uzavřením 
přístupových koridorů a zejména existence již připravované lokality, 
která bez možnosti dopravního napojení ze severu není dopravně 
napojitelná.  

V číselném vyhodnocení přibylo v období posledních 10-ti let cca 
440 obyvatel. Navržené plochy pro výstavbu bez lokality Z1b mají 
kapacitu přibližně 140 rodinných domů, tj. cca 420 obyvatel, s lokalitou 
Z1b činí přibližná kapacita 310 rodinných domů, tj cca 930 obyvatel.  

Navržená kapacita ploch pro bydlení odpovídá přirozené potřebě 
rozvoje obce založené na předchozím vývoji s přihlédnutím k nezbytné 
variabilitě. Kromě toho vývoj k přípravě lokality Z1b k realizaci bude 
vzhledem k počtu vlastníků pozemků dlouhodobý a je nutné jej 
nastartovat v dostatečném předstihu.  

Navržené lokality bydlení nepřispívají k poškozovaní obrazu obce 
v krajině a nejsou zdrojem kolizí s jinými hodnotami a záměry v území.   

 

Jev 02 – Plochy občanského vybavení 
Plochy občanského vybavení jsou soustředěny v prostoru u 

základní školy a u rybníka „Vraťák“. Jejich realizace je umožněna ve 
funkční ploše bydlení v rodinných domech tak, aby nebyla vytvářena 
bariera realizaci občanského vybavení dle záměrů jednotlivých 
investorů.  

 

Jev 11 – Urbanistické hodnoty 
Poškození obrazu sídla v krajině došlo překročením výstavby přes 

horizont na jižním okraji zástavby části Srch. Tento stav je nevratný. 
Jeho řešením je vymezení konečné hranice zástavby a její uzavření 
z jihu pruhem vzrostlé zeleně charakteru lesního porostou.  

Negativní vliv zástavby obce na vnímání Kunětické hory jako 
přírodní a historické dominanty v území je zanedbatelný ve srovnání 
s realizovanými a připravovanými záměry v části Staré Hradiště, 
Hradiště na Písku, Ráby. Ke konfrontaci jižní pohledové hrany 
s vnímáním Kunětické hory nedochází.  
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Navržené plochy rozvoje obce nepoškozují urbanistické hodnoty 
území.  

 

C.II PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ 

 

Jev 02 – Plochy výroby 
Plocha výroby Z7 je navržena v návaznosti na stávající plochy 

výroby a zastavěného území tak, aby negativně neovlivňovala ostatní 
funkce obce, zejména plochy bydlení. Dopravní řešení je navrženo 
mimo vnitřní dopravní systém obce. Plocha není v kolizi s přírodními 
hodnotami v území.  

 

Jev 90, 94 – silnice I. třídy a železniční dráha 
Řešené území přetíná komunikace I/37 a železniční trať ČD 031. 

Tyto prvky jsou v území stabilizované a jejich rekonstrukce, rozšíření a 
zkapacitnění nejsou navrženými záměry v územním plánu ohroženy. 
Vliv dopravních os na navržené prvky územního plánu je zanedbatelný 
díky dostatečnému odstupu od obytné zástavby.  

 

 

V územně analytických podkladech jsou podchyceny hlavní prvky, 
které mohou být ovlivněny navrženým řešením územního plánu.   

Další skutečností, která je ovlivněna návrhem územního plánu je 
nedostatečná kapacita inženýrských sítí v území a nutnost řešení jejich 
posílení v rámci rozvoje obce. Tato kapacita je na hranici využitelnosti u 
zásobování obce plynem a odvedení splaškových vod. Investice v této 
oblasti jsou nezbytné i v případě nulové varianty. Navržené technické 
řešení musí odpovídat rozvojovým potřebám obce s dalším výhledem.  

   

 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI 
OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK 
NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADECH. 
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Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj území v souladu 
s principy trvale udržitelného rozvoje.  

Navržené řešení reaguje na požadavky soukromých vlastníků a 
dává je do souladu s obecnými zájmy a dlouhodobou perspektivou 
rozvoje.  

Územní plán respektuje přírodní charakteristiky území, součástí 
návrhu jsou opatření k ochraně přírodních lokalit.  

Vymezení kostry zeleně, zejména úseku neregionálního 
biokoridoru K 74, lokálního systému ekologické stability, přírodní 
rezervace Baroch a EVL Pohránovský rybník je součástí návrhu 
územního plánu včetně jejich ochrany.  

Rozložení funkcí v území, vymezení vzájemných vazeb a ochrana 
stávajících hodnot jsou řešeny s ohledem na podmínky života 
budoucích generací.  

Základní prvky územního plánu reagující na priority územního 
plánování:  

Rovnoměrný rozvoj všech částí sídla, zdůraznění obytné funkce 
území. 

Ochrana krajiny před vznikem nových sídel.  

Minimalizace záboru zemědělského půdního fondu, zejména půd 
vysoké kvality.  

Ochrana společensky významných záměrů – zejména rozšíření 
trati 031 Pardubice – Hradec Králové. 

 

 

F.I VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
ZLEPŠOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO 
SOUDRŽNOST  SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ A JEJICH 
SOULAD 
 

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

F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - 
SHRNUTÍ 
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Navržené řešení v územním plánu je v souladu s požadavky na 
vyvážený rozvoj území.  

Rozsah  zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území 
a vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a 
stávajícího zastavěného území.  

Vymezeny jsou plochy pro bydlení ve vzájemné vazbě a vazbě na 
společenské funkce sídla. V území je upřednostňována složka bydlení, 
zejména rodinného typu, v souladu s charakterem předchozího vývoje a 
nabídkou ploch pro hospodářský rozvoj v návaznosti na stávající 
výrobní plochy.  

Stanoveny jsou priority v umisťování občanské vybavenosti a 
navržena je v ideové rovině plocha pro vytvoření centra obce.  

Plochy výroby jsou navrženy ve vhodné poloze k obci s návrhem 
dopravního napojení zajišťující bezkolizní přístup mimo obytnou 
zástavbu.  

 

Územní plán vytváří podmínky pro : 

- Ochranu urbanistických a kulturních hodnot v území , 
zejména celkové vnímání sídla 

- Přiměřený rozvoj sídla ve vyváženém vztahu bydlení, 
zaměstnání, rekreace 

- Odstranění dopravních závad  

- Zvýšení počtu obyvatel, zlepšení jejich věkové struktury 

- Zachování významných ploch zeleně,jejich ochranu a 
údržbu 

- Umisťování podnikatelských aktivit a vyřešení dopravního 
napojení stávajících i navržených ploch 

- Rozvoj území jako samostatného urbanistického celku, 
omezení rizika postupného přechodu sídla do obytného 
satelitu města Pardubic 

- Koncepční přístup k řešení všech vazeb v území 
s dostatečnou perspektivou vývoje 

- Ochranu přírodních hodnot, zejména lesních ploch na 
severním okraji s Přírodní rezervací Baroch a plochu 
rybníka Pohránov na jižním okraji.  

 

 


