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C.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí dle přílohy stavebního zákona

- viz. samostatná příloha dokumentace „Vyhodnocení vlivů Územního plánu Pravy na životní prostředí dle 
§ 10i zákona 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu“.

C.2   Vyhodnocení vlivů územního plánu na území NATURA 2000 

- viz. samostatná příloha „Hodnocení vlivu koncepce dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.“.

C.3 Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech

C.3a – Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v územně analytických podkladech

Územně analytické podklady představují vstupní informace o území, jeho limity,  hodnoty a záměry. Tyto
jevy mohou být návrhem územního plánu respektovány, rozvíjeny, negativně ovlivněny, případně nejsou návrhem
územního plánu vůbec dotčeny. Přehled jevů ÚAP dotýkajících se řešeného katastrálního území Pravy (v souladu
s požadavky zadání ÚP) a vyhodnocení vlivů územního plánu na jejich stav a vývoj je uveden níže.

− území s archeologickými nálezy
− územní systém ekologické stability:  NRBK K 71

Žehuňská obora – Bohdaneč, RK 1274 Lhotáček
– Roudnice, RC 975 Lhotáček

− NATURA 2000 – evropsky významná lokalita
− významné  krajinné  prvky  ze  zákona:  vodní

plochy, PUPFL, pozemky do 50m od lesa
− bonitovaná  půdně  ekologická  jednotka  –  II.  tř.

ochrany
− investice  do  půdy  za  účelem  zlepšení  půdní

úrodnosti, odvodnění
− vodní  zdroj  povrchové,  podzemní  vody  včetně

ochranných  pásem:  ochranné  pásmo  2a,  2b
vodního zdroje Rohoznice

− elektrická stanice včetně ochranného pásma

− nadzemní  a  podzemní  vedení  elektrizační
soustavy včetně ochranného pásma

− vedení plynovodu včetně ochranného a 
bezpečnostního pásma

− dálnice včetně ochranného pásma
− silnice II. třídy včetně ochranného pásma
− silnice III. třídy včetně ochranného pásma
− ochranné pásmo radiolokátorů letiště
− vymezené zóny havarijního plánování
− ochranné  pásmo  živočišné  výroby  vepřína

Kasalice
− záměry  na  provedení  změn  v  území,  zejména:

prvky ÚSES, koridor přivaděče I/36 k dálnici D11,
zastavitelné plochy, pás lesa u dálnice

Celé řešené území je území s archeologickými nálezy ve smyslu zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  V  územním  plánu  jsou  vytvořeny  podmínky  pro  zachování  území  s
archeologickými nálezy ÚAN II. kategorie (intravilán obce) a ÚAN III. kategorie (zbytek území). Územní plán jako
koncepce  vytváří  předpoklady  pro  budoucí  výstavbu.  V  případě  stavební  činnosti  a  neočekávaných
archeologických nálezů vyplývá pro stavebníka  oznamovací povinnost ze zákona č. 20/1987 Sb., který upravuje i
následný postup v takovéto situaci.

Nadregionální  ÚSES  vychází  koncepčně  ze  ZÚR  PK.  Ze  ZÚR  PK  vyšel  požadavek  na  vymezení  a
zpřesnění nadregionálního biokoridoru K71 (Žehuňská obora – Bohdaneč). Nadregionální biokoridor byl zpřesněn
nad katastrální mapou s ohledem stanovištní podmínky. Do katastrálního území Pravy zasahuje i regionální úroveň
ÚSES vymezená  v ZÚR PK z Plánu regionálního  ÚSES PK a reprezentovaná regionálním biocentrem č.  975
Lhotáček, a regionálním biokoridorem RBK č. 1274 (Lhotáček - Rohoznice). Trasa regionálního biokoridoru č. 1274
je  v jižní  části  území  ztotožněna  s trasou  nadregionálního  biokoridoru  K71.  Z biocentra  Podhájský  rybník  je
následně veden regionální biokoridor samostatně a přechází na sousední území obce Kasalice. Přes území obce
Pravy se následně napojuje na regionální biocentrum č. 975 Lhotáček, které se z větší části nachází již mimo ORP
Pardubice.

Ve správním území obce Pravy se nachází jediná EVL (EVL Michnovka – Pravy). Nachází se při severní
hranici katastru, bezprostředně za dálnicí D11. S ohledem na svoji polohu vůči obci nemá žádný vliv na koncepci
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využití  území obce Pravy.  EVL byla stabilizována jako plocha přírodní (NP). Prvky ÚSES a významné krajinné
prvky ze zákona, spolu s navrženými regulativy  funkčního a prostorového uspořádání, odrážejícími podmínky a
nároky řešeného území, stabilizují a dále rozvíjí hodnoty přírody a krajiny. Právě s cílem stabilizování a zajištění
dalšího  rozvoje  výše  uvedených  hodnot  byly  navrhované  prvky  ÚSES  specifikovány  jako  veřejně  prospěšná
opatření. Navrženým řešením dojde k záboru PUPFL pouze z důvodu vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou
stavbu přeložka silnice I/36 (DS - Z15) v jihovýchodní části řešeného území. Záměr realizace přeložky silnice I/36
vychází z nadřazené územně plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje Pardubického kraje). Do pásma
50 m od lesa zasahují zastavitelné plochy pouze pro silniční dopravu.

Z hlediska kvality půd návrhem územního plánu prakticky není dotčen vysokobonitní půdní fond (I. a II. tř.
ochrany).  Dotčeny  jsou  pouze  půdy  s průměrnou  a  podprůměrnou  kvalitou  (půdy  pro  zemědělské  využití
postradatelné  a  efektivněji  využitelné  jiným způsobem).  Do III.  tř.  ochrany  jsou  sloučeny  půdy  v  jednotlivých
klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním
plánováním využit pro eventuální výstavbu. Tyto půdy jsou navrženy k záboru převážně pro přírodní zeleň (tj. k
produkčnímu využití) a pro plochy nadmístního záměru silniční dopravy (kde reálný zábor bude řádově menší).
Celkové dotčení ploch II. třídy ochrany tvoří cca 4% celkových předpokládaných záborů ZPF. Jedná se o minimální
zábor v přímé vazbě na zastavěné území a dále o izolační zeleň (kompenzace hluku a prašnosti z dálnice D11).

Investice do půdy  za  účelem zlepšení  půdní  úrodnosti  (odvodnění)  jsou návrhem ÚP respektovány.  V
návrhových plochách, které zasahují do meliorací je stanovena podmínka ochrany těchto zařízení (viz. část Návrh
– kap. A/1.6a). vodní zdroj povrchové, podzemní vody včet ně ochranných pásem: ochranné pásmo 2b vodního
zdroje  Rohoznice  – zasahuje cca polovinu současně zastavěného území obce:  bude předmětem navazujících
řízení; ochranné pásmo  2a vodního zdroje Rohoznice – východní okraj katastru obce mimo zastavěné území.

Územní  plán  respektuje  veškerá  stávající  elektrická  i  plynárenská  zařízení  včetně  ochranných  a
bezpečnostních pásem. Řešeným územím prochází v současné době  silnice II/323 (Přelouč – Hořice), III/3236 a
III/32313  (a  síť  místních  a  účelových  komunikací).  Severním  okrajem  území  prochází  dálnice  D11  včetně
technického sjezdu a dálničního střediska. Návrh ÚP vytváří podmínky pro výstavbu v zastavěném území obce a v
přímé návaznosti  na něj,  podmínek ochranných pásem silnic  se koncepce využití  území obce Pravy  prakticky
nedotýká.

Ochranné pásmo radiolokátorů letiště je stanoveno pro celé území obce a bude předmětem navazujících
řízení  při  povolování  jednotlivých  staveb.  Vymezené  zóny  havarijního  plánování  nemají  konkrétní  dopady  do
územního plánu. Ochranné pásmo živočišné výroby vepřína Kasalice zasahuje do zastavěného území. Stávající
zástavba je od vepřína Kasalice odcloněna masivem lesa, vymezení ochranného pásma živočišné výroby je tedy
spíše formální. Dále, vepřín Kasalice se nachází na jižní straně od obce Pravy (převládající směr větrů severní,
západní).  Nově  navržená  zástavba  mimo  současně  zastavěné  území  obce  nezasahuje  do  výše  zmíněného
ochranného pásma.

Veškeré  záměry  na  provedení  změn  v  území  (prvky  ÚSES,  koridor  přivaděče  I/36  k  dálnici  D11,
zastavitelné plochy, pás lesa u dálnice, apod.) byly návrhem ÚP zapracovány jako plochy č. Z1 – 18 a K1 – 5, 8, 9,
12, 16.

C.3b – Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a  hrozeb v 
území

Z vyhodnocení  „Rozboru  udržitelného  rozvoje  území pro správní  obvod obce s rozšířenou působností
Pardubice“ (dále jen „RURÚ“) zpracovaného Odborem hlavního architekta MMP (aktualizace 2012)  byly  vybrány
nejvýznamnější silné a slabé stránky (vnitřní charakteristiky), příležitosti a hrozby (vnější vlivy)  a hodnoty,  které
podstatněji ovlivňují území obce Pravy, nebo které jsou podstatněji ovlivněny návrhem územního plánu, případně
jej podstatně ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat. Z dokumentu vyplývá, že nejzávažnější problémy vystupující
na území obce Pravy jsou:

− perspektivy  nároků  na  plochy  pro  občanskou  vybavenost  (změny  jeho  kapacit  s  ohledem na  novou
výstavbu): stávající OV nedostatečná – vzhledem k nárůstu ploch pro bydlení nutno řešit novou strukturu
obce (veřejná prostranství – jádro obce s obč. vybaveností)

− pracovní  příležitosti  (např.  vymezení  ploch  pro  výrobní  činnost):  v  místě žádné -  vzhledem k blízkosti
dálnice možno uvažovat o vymezení nových ploch pro nerušivou výrobu

− souvislosti nových zastavitelných ploch a nárok na veř. infrastrukturu (na její kapacity  s ohledem na její
využití  v  nadmístním  významu  –  jiná  obec):  využít  napojení  na  dálnici  v  souvislosti  s  vybudováním
obchvatu obcí ležících na napojení Pardubic na dálnici k posílení ekonomiky obce

− jako závadu ve využití krajiny převahu nefunkčích prvků ÚSES a nevymezené NRBK
− střety záměrů: střet koridoru přivaděče k dálnici D11 se zastavitelnou plochou pro bydlení
− problémy v hospodářských podmínkách (viz. tento odstavec: pracovní příležitosti)
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Územně analytické podklady obcí SO ORP Pardubice, zdroj MMP – Odbor hlavního architekta.

C.3b.1 – Vliv na posílení slabých stránek řešeného území a na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného     
území

Z RURÚ ORP Pardubice (aktualizace 2012) pro obec Pravy nevyplývají žádné konkétní požadavky. Ve 
vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území byly zohledněny a vyhodnoceny následující požadavky zadání ÚP
Pravy na respektování udžitelného rozvoje území:

− málo pracovních příležitostí (dojížďka za prací)
− občanská vybavenost v obci (dojížďka za občanskou vybaveností)
− zvýšení zatížení obce dopravou směřující na dálnici D11
− větší nároky na veřejnou infrastrukturu vlivem návrhu nových zastavitelných ploch
− rozšiřování zastavěných a zastavitelných území na úkor zemědělské půdy a volné krajiny
− nedostatečné břehové osázení vodních ploch
− nárůst počtu obyvatel
− absence parkovacích ploch
− zvýšené hlukové zatížení ze stávající dálnice D11
− absence zemědělské výroby
− absence drobné řemeslné výroby

〉 návrh vytváří pracovní příležitosti přímo v obci návrhem plochy pro podnikání, výrobu a zemědělství (Z10 –
smíšené obytné  komerční).  Dále,  podnikání a zemědělství  a drobná řemeslná výroba,  vše slučitelné s
hlavní funkcí je přípustné u ploch smíšených obytných venkovských – SV (stávajících i navrhovaných).
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〉 stávající plochy občanské vybavenosti byly stabilizovány v plochách OV. Komerční občanská vybavenost
slučitelná  s  hlavní  funkcí  je  přípustná  u  ploch  smíšených  obytných  venkovských  –  SV.  Nepotřebnost
rozšíření veřejné občanské vybavenosti byla doložena výpočtem v části Odůvodnění – kap. B/I.2e čl. 3).

〉 přeložkou silnice I/36 (plocha  Z15) a navazujících staveb (Z13 a  14) bude velká část tranzitní dopravy z
obce odvedena.

〉 veřejná  infrastruktura viz.  občanská vybavenost.  Byla  posouzena  kapacita  technické infrastruktury  (viz.
část Odůvodnění – kap. B/I.3a // Technická infrastruktura) a vyhodnocena jako vyhovující, včetně možností
jejího rozvoje navrženého územním plánem.

〉 Koncepce uspořádání  krajiny  zatraktivní  břehové  porosty  potoka  Bukovka,  včetně  vodní  nádrže,  resp.
rybníka na něm, navržená plocha přírodní zeleně K9 pak porosty levostranného bezejmenného přítoku.

〉 nárůst počtu obyvatel je stanoven na základě zhodnocení demografického vývoje (viz. část Odůvodnění -
kap. B/I.3a // Bydlení).  Nárůst počtu obyvatel  v návrhovém období  je zdůvodněn zejména kompenzací
následků stavební uzávěry z let 1964 až 1990; cílový počet obyvatel na konci návrhového období odpovídá
počtu obyvatel obce Pravy z r. 1961.

〉 parkovací plochy jsou navrženy jako přípustné v rámci všech stávajících i návrhových ploch zastavěného
území; kromě toho jsou stabilizovány plochy parkování před obecním úředem v rámci plochy OV.

〉 předpokládaní zvýšené hlukové zatížení z dálnice D11 je řešeno návrhem ploch K3, 4 a 5.
〉 zemědělská výroba: viz. první odstavec (pracovní příležitosti).
〉 drobná řemeslná výroba: viz. první odstavec (pracovní příležitosti).

C.3b.2 – Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území

Z RURÚ ORP Pardubice (aktualizace 2012) pro obec Pravy nevyplývají žádné konkétní požadavky. Ve
vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území byly zohledněny a vyhodnoceny následující požadavky zadání ÚP
Pravy na respektování udžitelného rozvoje území:

− pěkné přírodní prostředí
− lesní komplexy v katastru obce i okolí
− kvalitní zemědělská půda
− nájezd na dálnici D11 – posílení ekonomiky obce
− dobré podmínky pro rekreaci
− vybudování přivaděče na dálnici:     - snížení dopravního zatížení obce

- podnět k rozvoji obce

〉 potenciál přírodního prostředí je rozvíjen návrhem ploch K1 – 5, 8, 9, 12, 16.
〉 návrhem je rozvíjen rekreační potenciál obce, a zejména plochy u technicistnícdh prvků (dálnice), které

narušují přímou vazbu obce na lesní komplexy, jsou navrženy k zalesnění (K5).
〉 zemědělská třída I.  třídy  ochrany  není  návrhem územního plánu odnímána.  Dotčeny  jsou pouze  půdy

s průměrnou a podprůměrnou kvalitou (půdy pro zemědělské využití postradatelné a efektivněji využitelné
jiným způsobem). Do III. tř. ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční  schopností  a  středním stupněm  ochrany,  které  je  možno  územním plánováním  využit  pro
eventuální výstavbu. Tyto půdy jsou navrženy k záboru převážně pro krajinnou zeleň (tj. k produkčnímu
využití) a pro plochy nadmístního záměru silniční dopravy (kde reálný zábor bude řádově menší). Celkové
dotčení ploch II. třídy ochrany tvoří cca 4% celkových předpokládaných záborů ZPF. Jedná se o minimální
zábor v přímé vazbě na zastavěné území a dále o izolační zeleň (kompenzace hluku a prašnosti z dálnice
D11).

〉 ve vazbě na nájezd na dálnici D11 (umístěním přivaděče I/36) jsou vytvářeny podmínky pro vytvoření ploch
pro podnikání Z10 a zlepšením dopravní dostupnosti i umožnění většího rozvoje bydlení – plochy Z1 - 9,

16.
〉 podmínky pro rekreaci jsou podpořeny návrhem ploch K1 – 5, 8, 9, 12, 16. Všechny tyto plochy jsou kromě

svých hlavních funkcí odůvodněny i zlepšením pěší prostupnosti krajiny (základní denní rekreace – pěší a
cyklo)

〉 vybudování přivaděče na dálnici: sníží dopravní zatížení obce; umožní rozvoj plochy pro podnikání Z10.

C.3b.3 – Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území

Navržené řešení územního plánu bude mít pozitivní vliv na stávající hodnoty území. Realizací navržených
záměrů dojde k urbanistickému scelení  sídla,  zabránění  nekoordinované zástavby,  zvýšení  ekologické stability
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území a vizuálnímu zatraktivnění katastru obce. Oproti současnému stavu přírodních hodnot nedojde k zásahům,
které by znamenaly zhoršující se trend vývoje. Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí neprokázalo
nepříznivý  vliv  dokumentace  na  přírodní  složku,  naopak  navržená  řešení  představují  značný  přínos  pro
odstraňování negativních dopadů na krajinu z minulých let (kolektivizace hospodaření, výstavba dálnice D11). 

Závěr: 

Byly  podrobně  zhodnoceny  a  v územním  plánu  zohledněny  analýzy  silných  a slabých  stránek,
příležitostí a hrozeb řešeného území. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že koncepce ÚP vytváří
podmínky pro příznivý rozvoj kulturních, urbanistických a architektonických hodnot při respektování
krajinného rázu a přírodních hodnot.

C.4  Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Pro potřeby Územního plánu Pravy jsou prioritami územního plánování míněny zejména priority stanovené 
v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR PK) a v Politice územního rozvoje ČR 2008  (PÚR ČR  
2008), které se vážou k řešenému území. Soulad návrhu ÚP Pravy s těmito prioritami je vyhodnocen v části 
Odůvodnění - kap. B/I.1a B/I.1b.

V ZÚR PK jsou uvedeny dále následující priority územního plánování mající vztah k řešenému území:

〉 vytvářet podmínky pro péči  o přírodní,  kulturní  a civilizační  hodnoty na území kraje (zachovat přírodní
hodnoty,  biologickou  rozmanitost  a  ekologicko-stabilizační  funkci  krajiny,  ochranu  pozitivních  znaků
krajinného rázu, nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny)
Viz.  část Odůvodnění  kap. B/I.1a (Vyhodnocení z hlediska požadavků vyplývajících z Politiky  územního
rozvoje ČR 2008) – priorita (14) 

〉 Vytvářet  podmínky  pro  stabilizaci  a  vyvážený  rozvoj  hospodářských  činností  na  území  kraje  ve
vymezených  rozvojových  oblastech  (kvalita  života,  efektivně  využívat  zastavěné  území  a  zachovávat
celistvost sídel, preferovat rekonstrukce a přestavby před výstavbou ve volné krajině, pozemkové úpravy,
rekreační využití území, dopravní obsluhu území, technickou vybavenost území). 
Viz. část Odůvodnění – kap. B/I.1c.

C.5 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí

C.5a -      Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna v rozboru 
udržitelného rozvoje

Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů:
1 - účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů;
2 - udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti;
3 - sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů.

Vyhodnocení  vyváženosti  pilířů  je provedeno na základě indikátorů,  které byly  použity  pro zpracování  
rozboru udržitelného rozvoje území ve škále 
+ dobrý stav
- špatný stav

Hodnocení RURÚ pro obec Pravy:

Pilíř Z H S
hodnocení + - +
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Na katastru obce Pravy se nenacházejí žádná sesuvná ani poddolovaná území.  Půdní poměry: černozem
a hnědozem. Záplavové území není stanoveno.  Na katastru obce se nachází  značné množství  meliorací. Celé
území lze charakterizovat jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na katastru obce Pravy se nenacházejí žádné
staré ekologické zátěže. Obec je zatížena velkou intenzitou dopravy. Z hlediska krajiny katastr obce Pravy není
zařazen do žádného hodnoceného a charakteristického krajinného celku, místa krajinného rázu ani komponované
krajiny.

Koeficient  ekologické stability  (KES) pro obec Pravy  je 0,55.  Dle klasifikace hodnot  ekologické stability
(Míchal,  1985)  se u 0,4  <  KES  < 0,8  jedná o území málo  stabilní  –  intenzivně  využívanou  kulturní  krajinu  s
výrazným uplatněním agroindustriálních prvků. V rámci ORP Pardubice jedná o hodnotu nad průměrem ORP.

Plocha lesa: 26,3% (průměrná lesnatost v rámci ORP).
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Dopravní  a  technická  infrastruktura:  Záměr  přeložky  silnice  I/36.  Obec  Pravy  je  elektrifikovaná  i
plynofikovaná, má kanalizaci s ČOV a vlastní vodovod.

Sociodemografické  podmínky  a  bydlení:  Ve  všech  charakteristikách  se  jedná  o  průměr  v  rámci  ORP
Pardubice.

Správní území ORP Pardubice nepatří z hlediska turistiky a rekreace mezi atraktivní oblasti, obec Pravy
není významná ani v rámci ORP.

Hospodářské  podmínky:  V  obci  Pravy  nezaměstnanost  nadprůměrná  v  rámci  ORP  i  ČR,  míra
podnikatelské aktivity v rámci hodnocení ORP Pardubice je mírně nadprůměrná.

Jako pozitivní prvky území obce Pravy jsou hodnoceny plochy lesa a vysokobonitní zemědělský půdní
fond. Plochy lesa jsou návrhem ÚP Pravy stabilizovány jako plochy NL, zemědělská půda jako plochy
NZ. Kvalita přírodního prostředí je rozvíjena velkým množstvím navržené krajinné zeleně a propojením
systému ÚSES. Návrhem ÚP (návrhem ploch krajinné zeleně) jsou odstraňovány nepříznivé důsledky na
monokulturní zemědělské obhospodařování krajiny. Koncepce krajiny stanovená v části Návrh bude mít
nejen pozitivní vliv na stabilizaci přírodní složky krajiny a krajinného rázu, ale svými důsledky přispěje i k
zlepšení prostředí pro život obyvatel (eliminace hluku a prašnosti z dopravy apod.). 

Stabilizací a návrhem ploch pro bydlení a pro podnikání byl vytvořen velký potenciál sociálního rozvoje v
obci  Pravy.  Kromě uspokojení  poptávky  po bydlení  se  jedná  zejména  o  fixaci  a  rozvoj  občanského
vybavení v obci. Obec je demograficky poškozena stavební uzávěrou z let 1964 až 1990. Územní plán
Pravy potvrzuje tendenci stávajícího ÚPSÚ  Rohovládova Bělá -  Kasalice -  Pravy v nárůstu ploch pro
bydlení, a tím mj. vytváří i podmínky pro optimální existenci Pravů jako samostatné obce, která dokáže
svými občany uspokojit základní potřeby fungování obce. Návrhem cyklotrasy Lázně Bohdaneč - Klamoš
se zvýší rekreační potenciál obce Pravy i celého ORP Pardubice.

Hospodářský vývoj obce Pravy závisí na počtu kvalifikovaných občanů a kvalitní veřejné infrastruktuře.
Koncepce  ÚP vytváří  podmínky  pro rozvoj  podnikání  ve  všech  formách  přiměřených  velikosti  obce.
Nabídkou ploch pro podnikání  a vytvářením podmínek pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury
obec Pravy vytváří optimální podmínky pro ekonomický rozvoj obce.

C.5b -   Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek: 

I – pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel 
řešeného území

Z výsledků  rozboru  udržitelného  rozvoje  území  vyplývá,  že  mezi  reálná  a  nejzávažnější  rizika,  která
ovlivňují potřeby života současné generace obyvatel obce Pravy, patří především: 

• málo pracovních příležitostí (dojížďka za prací)
• občanská vybavenost v obci (dojížďka za občanskou vybaveností)
• nedostatečné břehové osázení vodních ploch
• nárůst počtu obyvatel
• absence parkovacích ploch
• absence drobné řemeslné výroby
• jako závadu ve využití krajiny převahu nefunkčích prvků ÚSES a nevymezené NRBK

Územní plán zohledňuje tato rizika tím, že:
− navrhuje plochu pro podnikání (SK – Z10), připouští podnikání / drobnou řemeslnou výrobu v 

stabilizovaných plochách SV a tyto dále rozvíjí návrhem ploch SV Z1 – 5, 16.
− stabilizuje stávající občanskou vybavenost obce v plochách OV, a občanskou vybavenost připouští

v plochách SV (stávajících i návrhových).
− navrhuje břehové osázení vodních ploch návrhem krajinné zeleně K9.
− nárůst počtu obyvatel vnímá jako pozitivní faktor k optimálnímu sociálně-ekonomickému fungování

obce, a navrhuje tedy ploch pro bydlení (SV Z1 – 5, 16 a BV Z6 - 9). Plánovaný nárůst počtu 
obyvatel obci Pravy pomáhá eleiminovat neříznivé důsledky stavební uzávěry z let 1964 až 1990; při
stoprocentním naplnění všech návrhových ploch SV a BV stoupne počet obyvatel obce Pravy na 
stav z roku 1961.
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− parkování navrhuje jako přípustné v rámci všech stávajících i návrhových ploch zastavěného 
území, kromě toho stabilizuje parkování před obecním úředem v rámci plochy OV.

− řemeslná výroba: viz. pracovní příležitosti a plocha pro podnikání.
− stabilizuje prvky ÚSES a nefunkční prvky realizuje návrhovými plochami přírodní zeleně K1 - 4 a 

K8, 9, 16.

II – pro předcházení předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích:

Z analýzy RURÚ SO ORP Pardubice vyplývají pro podmínky života budoucích generací v obci následující 
rizika: 

• zvýšení zatížení obce dopravou směřující na dálnici D11
• rozšiřování zastavěných a zastavitelných území na úkor zemědělské půdy a volné krajiny
• zvýšené hlukové zatížení ze stávající dálnice D11
• absence zemědělské výroby

Územní plán zohledňuje tato rizika tím, že:
− návrhovými plochami pro dopravu silniční (DS Z13, 14 a 15 - přeložka silnice I/36 a navazující 

optimalizace sítě místních komunikací) odvede velkou část tranzitní dopravy ze zastavěného území 
obce.

− jednoznačně vymezuje stávající zastavěné území a návrhové plochy navrhuje v přímé návaznosti 
na zastavěné území obce formou scelení a koncentrace sídla. Kromě toho ruší nevhodně 
navrženou plochu stávajícího územního plánu (ÚPSÚ Rohovládova Bělá – Kasalice – Pravy) č. 
plochy SZ 3.

− návrhem izolační zeleně K3, 4 a 5 eliminuje nejenom stávající hlukové zatížení z dálnice D11, ale i 
jeho předpokládaný nárůst.

− zemědělskou výrobu připouští v rámci stávajících i návrhových ploch SV, kromě toho navrhuje 
větší plochu mj. pro zemědělství jako plochu SK Z10.

Závěr:

Územní plán Pravy jako strategická koncepce pozitivně ovlivňuje všechny pilíře udržitelného rozvoje území
a přispívá tak k realizaci cílů: 

− stabilizace a rozvoj občanského vybavení, podnikání a zemědělství přímo v obci
− vytvoření podmínek pro nárůst počtu obyvatel ke stavu před stavební uzávěrou, a v jejich důsledku

i stabilizaci sociálně-ekonomických podmínek existence Pravů jako samostatné obce
− realizace  prvků  krajinné  zeleně  a  propojení  systému  ÚSES  jako  pozitivní  příspěvek  nejen  k

ekologické  stabilizaci  krajiny,  ale  i  k  vytváření  kvalitního  životního  prostředí  a  podmínek  pro
rekreaci obyvatel

− zkvalitnění a optimalizace dopravní a technické infrastruktury, včetně podmínek pro pěší a cyklisty,
a tím i v důsledku zkvalitnění životního prostředí
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Přehled zkratek:

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny

BaP benzo(a)pyren

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka

BSK5 biologická spotřeba kyslíku (pětidenní)

ČOV čistírna odpadních vod

EOAR ekvivalentní objemová aktivita radonu

EVL evropsky významná lokalita

HEIS hydroekologický informační systém

HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka

CHOPAV chráněné oblasti přirozené akumulace vod
JPÚ jednoduchá pozemková úprava

k.ú. katastrální území

LBC lokální biocentrum

LBK lokální biokoridor

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NPÚ Národní památkový ústav

NRBC nadregionální biocentrum

NRBK nadregionální biokoridor

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OP ochranné pásmo

OSN Organizace spojených národů

PAHs polycyklické aromatické uhlovodíky
PHO pásmo hygienické ochrany

PM10 částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm.

PO ptačí oblast

PP přírodní památka

PR přírodní rezervace

PRVK Program rozvoje vodovodů a kanalizací

PUPFL Pozemek určený k plnění funkcí lesa

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky

RBC regionální biocentrum

RBK regionální biokoridor

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky

SFŽP Státní fond životního prostředí
SOB specifická oblast

TZL tuhé znečišťující látky

ÚP územní plán

ÚP VÚC územní plán velkého územního celku

ÚSES územní systém ekologické stability

VKP významný krajinný prvek
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VOC těkavé organické látky

ZCHÚ zvláště chráněná území

ZPF zemědělský půdní fond

ZPk Zastupitelstvo Pardubického kraje

6



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP PRAVY

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA      NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ÚVOD

Posuzovaný Územní plán Pravy – pracovní návrh (textová a grafická část, duben 2013,

úpravy  prosinec  2013)  byl  vypracován  projektantem  Ing.  arch.  Tomášem  Slavíkem,

Pardubice. Pořizovatelem  je  v souladu  s § 6  odst.  1  písm.  c)  zákona  č. 183/2006  Sb.,  o

územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta.

Územní  plán  Pravy  je  vypracován  podle  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky

Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti,  tj.  s  obsahem

a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání

území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky

Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,

s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území. 

Krajský úřad Pardubického kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle § 10i, odst. (3)

zákona ze dne 07.01.2013 (č.j: KrÚ 7458/2012/OŽPZ/PI)  shledal  nezbytnost  komplexního

posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, neboť příslušný orgán ochrany přírody

ve  svém  stanovisku  zn.  74794/2012/OŽPZ/Le  ze  dne  06.12.2012  dle  ustanovení  §45i,

odstavec  1,  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  nevyloučil  významný vliv  na evropsky  významnou lokalitu Michnovka – Pravy

(CZ0533012).

Vlastní  posouzení  vlivů  územně  plánovací  dokumentace  na  životní  prostředí  je

upraveno  §  10i)  zákona.  Podle  odst.  1  §  10i  se  při  posouzení  vlivů  územně  plánovací

dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona a to podle odstavců 2

až 5.  Rámcový  obsah  vyhodnocení  vlivů  územního  plánu  na  životní  prostředí  stanovuje

příloha  stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.  Posouzení  vlivů  územního  plánu  na  životní

prostředí,  zpracované osobou oprávněnou podle § 19 zákona č.  100/2001 Sb., je nedílnou

součástí návrhu řešení Územního plánu Pravy. 

Dokument  „Posouzení  vlivu  Územního  plánu  Pravy na  životní  prostředí  dle  §10i

zákona  100/2001  Sb.,  v  rozsahu  přílohy  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování

a stavebním řádu“ sleduje následující cíle:

• posouzení míry souladu návrhu řešení územního plánu se zpracovanými celostátními,

krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblasti životního prostředí,

• posouzení  přínosů  a  negativ  navrženého řešení  v  porovnání  se  současným stavem

složek  životního prostředí  v  řešeném území,  prověření  ploch  pro možné rekreační

využití,  pro výrobu a výrobní služby,  skladování a zemědělskou výrobu, posouzení

vymezení ploch pro technickou a dopravní infrastrukturu,
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• identifikace  nejvýznamnějších  střetů  navrhovaných  záměrů  se  složkami  životního

prostředí  včetně  návrhu  opatření  k  omezení  negativních  vlivů  na životní  prostředí
a veřejné zdraví,

• stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv ÚP na životní prostředí.

Dokument  je  členěn  dle  přílohy  k  zákonu č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování

stavebním řádu v platném znění.
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 

1.1 Obsah a cíle územního plánu 

Návrh ÚP Pravy řeší správní území obce Pravy (kód obce 572 853), které je totožné

s katastrálním  územím  Pravy  (664 286).  O  pořízení  Územního  plánu  Pravy

pro administrativní  území  obce  Pravy  rozhodlo  Zastupitelstvo  obce  Pravy  usnesením
č. 03/2012 na svém zasedání ze dne 05.06.2012. Důvodem pro zpracování územního plánu je

především  vypracování  plánovací  dokumentace  pro  rozhodování  orgánů  obce,  zabezpečení

udržitelného rozvoje v území a zároveň  v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesnit

cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou

územního  rozvoje.  Ten  se  týká  především  vymezení  plochy  přeložky  silnice  I/36  Lázně

Bohdaneč – D11 a skladebných částí regionálního ÚSES. 

Cílem  územního  plánu  je  dále  navrhnout  plochy  rozvoj  bydlení,  rekreace
a občanského vybavení, vytvořit podmínky pro smíšené funkce v území a pro zemědělskou

výrobu, navrhnout veřejná prostranství, zeleň a plochy pro vodní a vodohospodářské využití,

plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu a prověřit potřebu vymezení ploch výroby

a skladování Dále je nutno upřesnit skladebné části  územního systému ekologické stability,

stanovit limity využívání území, pro ochranu přírody a ochranná pásma. 

1.2 Vztah  územně  plánovací  dokumentace  k cílům  koncepčních  národních

a regionálních dokumentů

Pro  účely  posouzení  vztahu  územního  plánu  ke  strategickým  dokumentům  není

nezbytné pracovat s mezinárodními dokumenty, neboť jejich cíle a priority jsou již obsaženy
ve vnitrostátní dokumentaci, nadřazené Územnímu plánu Pravy. 

Soulad  návrhu  územního  plánu  je  porovnáván  s následujícími  koncepčními

dokumenty:

• Politika územního rozvoje ČR 2008,

• Zásady územního rozvoje Pardubického kraje,

• Územně analytické podklady Pardubického kraje,

• Program rozvoje Pardubického kraje, včetně jeho aktualizace, 

• Územně energetická koncepce Pardubického kraje,

• Program rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy,

• Koncepce ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje,
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• Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje,

• Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji,

• Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje,

• Program rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje,

• Aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje 2009.

Cíle, priority a požadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny
podle toho, do jaké míry je s nimi řešení návrhu ÚP Pravy v souladu nebo v rozporu: 

• zcela v souladu ++
• částečně v souladu  +
• částečně v rozporu  -
• výrazně v rozporu - -
• není předmětem řešení/ neutrální vztah  0

1.2.1 Politika územního rozvoje ČR 2008

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) byla  schválena usnesením

vlády  ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009. Jedná se o nástroj územního plánování,  který určuje

požadavky  a rámce  pro  konkretizaci  úkolů  územního  plánování  v  republikových,

přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území

a určuje  strategii  a  základní  podmínky  pro naplňování  těchto úkolů.  PÚR ČR zohledňuje

požadavky  na  územní  rozvoj,  které  pro  ČR vyplývají  z  mezinárodních  smluv  a  členství

v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie). 

V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy ČR a dále

specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska

udržitelného  rozvoje  území,  přičemž  se  jedná  o  správní  obvody  ORP  se  specifickými

hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo

které svým významem přesahují území kraje. 

Správní  území  obce  Pravy  se  nenachází  ve specifické  oblasti,  v  rozvojové  oblasti

ani v rozvojové ose,  z Politiky  územního rozvoje ČR 2008 pro něj proto vyplývají  obecně

platné povinnosti pro zachování charakteru a k ochraně hodnot území mimo rozvojové oblasti

a rozvojové osy, z nichž návrh zadání ÚP Pravy zdůrazňuje následující:

(14)  ve  veřejném zájmu chránit  a  rozvíjet  přírodní,  civilizační  a  kulturní  hodnoty  území,

včetně  urbanistického,  architektonického  a  archeologického  dědictví,  zachovávat  ráz

jedinečné  urbanistické  struktury  území,  významnou  zeleň  v obci,  hodnotnou  hranici

přírodního a urbanizovaného prostoru,  místo krajinného rázu, historicky  významné stavby

a posílit ochranný režim ÚSES,
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 (16)  zohledňovat požadavek na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje

území – zejména rozvoj a doplnění technické infrastruktury, posílit zapojení řešeného území

do systému  cyklistických  stezek,  tj  posílit  prostupnost  krajiny  a  tras,  posílit  ekologickou

stabilitu  území,  současně  rozvíjet  a  chránit  přírodní  hodnoty,  posílit  hospodářský  rozvoj

území,

 (19)  hospodárně  využívat  zastavěné  území  a  zajistit  ochranu  nezastavěného  území

(zemědělské  půdy)  –  zejména  vytvářet  podmínky  pro  možnost  budoucího  rozvoje  sídla

s ohledem na reálné podmínky v řešeném i širším území, rozvojové plochy vymezit ve vazbě
na zastavěné území (minimalizace ekonomické náročnosti záměrů), do krajiny neumísťovat

záměry,  které  by  byly  v rozporu  s podmínkami ochrany  půdního fondu,  přírody  a  krajiny

a chránit zemědělskou půdu, 

(23)  zkvalitňovat  dopravní  a  technickou  infrastrukturu  s ohledem  na  prostupnost  krajiny

a minimalizaci fragmentace krajiny – zejména prověřit opatření pro lepší prostupnost krajiny

s souladu s KPÚ, 

(24) rozšiřovat dostupnost území a území zkvalitňovat dopravní infrastrukturou s ohledem

na prostupnost krajiny, 

 (25) vytvářet podmínky  pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními

riziky a přírodními katastrofami v území (povodně)  - zejména chránit plochy v krajině, které

přispívají ke zvýšení přirozené retence srážkových vod v území.

Hodnocení: ++

Návrh ÚP Pravy respektuje urbanistickou struktury osídlení, ÚSES a krajinnou zeleň

a navrhuje plochy pro realizaci krajinotvorných a protierozních opatření. Zastavitelné plochy

vymezuje v návaznosti na zastavěné území a maximálně chrání volnou krajinu (nezastavěné

území)  Respektuje  požadavek nadřazené  dokumentace  (ZÚR)  z hlediska vymezení  plochy

pro umístění  dopravní  stavby,  zachovává  však  prostupnost  území.  Podrobné  vyhodnocení

souladu návrhu ÚP Pravy  s PÚR ČR a s republikovými prioritami územního plánování  je

obsahem Kap. B/I.1a. Odůvodnění ÚP Pravy. 

1.2.2 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

Zastupitelstvo  Pardubického  kraje  vydalo  dne  29.04.2010  usnesením  č.  Z/170/10

Zásady  územního  rozvoje  Pardubického  kraje  (ZÚR  PK),  které  nahradily  ÚP  VÚC

Pardubického kraje,  který  schválilo zastupitelstvo kraje dne 14.12.2006. Zásady  územního

rozvoje PK byly aktualizovány v září 2011.

ZÚR zpřesňuje rozvojové oblasti a osy, vymezené v PÚR ČR, a vymezuje rozvojové
oblasti, rozvojové osy a rozvojová centra krajského významu. Obec Pravy je situována mimo
tato území. Ze ZÚR PK pro ni vyplývají obecně platné zásady pro usměrňování územního
rozvoje  a  rozhodování  o změnách  v území a  požadavek  na  vymezení  a  územní zpřesnění
následujících koridorů (viz Obr. 1.1): 
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• koridor  pro  umístění  veřejně  prospěšné  stavby  D08-  přeložka  silnice  I/36  Lázně
Bohdaneč – D11,

• koridor veřejně prospěšného opatření U01 (K 71)- nadregionální biokoridor Žehuňská
obora – Bohdaneč,

• plocha veřejně prospěšného opatření – regionální biocentrum Lhotáček č. 975

• koridor veřejně prospěšného opatření U53 (1274) – regionální biokoridor Lhotáček –
Roudnice.

Obr. 1.1:Požadavky ZÚR PK pro obec Pravy (zdroj www.pardubickykraj.cz)

Hodnocení: ++

Návrh ÚP  Pravy respektuje  územní požadavky  ZÚR PK, vymezuje  plochu veřejně
prospěšné stavby přeložky silnice I/36 Lázně Bohdaneč – D11 a veřejně prospěšných opatření
pro vedení skladebné části ÚSES – nadregionálního biokoridoru Žehuňská obora – Bohdaneč,
regionálního  biocentra  Lhotáček  a  regionálního  biokoridoru  Lhotáček  –  Roudnice.
Vyhodnocení souladu návrhu ÚP Pravy s obecně platnými zásadami pro územní plánování,
relevantní pro dané území, je obsahem Kap. B/I.1b. Odůvodnění ÚP Pravy. 

1.2.3 Územně analytické podklady Pardubického kraje

Zastupitelstvo  Pardubického  kraje projednalo  Územně  analytické  podklady

Pardubického  kraje  na  svém  jednání dne  30.  4.  2009  pod  číslem  usnesení  Z/77/09.

Aktualizovány  byly  v roce 2011 a následně v prosinci 2012. Výkres  záměrů na provedení
změn  v území  ve  správním  území  Pravy obsahuje  požadavek  vymezení  ÚSES,  koridoru

přivaděče I/36 k dálnici D11, zastavitelných ploch a lesa v okolí dálnice D11. Problémem

ve využití  území,  který  je  nutno  řešit,  je  střet  koridoru  přivaděče  k  dálnici  D11

se zastavitelnou plochou pro bydlení (označený jako SZ5)

Hodnocení: ++
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Návrh ÚP Pravy respektuje záměry a limity využití území specifikované v Územních

analytických  podkladech  Pardubického  kraje.  Střet  koridoru  přivaděče  k  dálnici  D11

se zastavitelnou  plochou  pro  bydlení  podmiňuje  podmínkami   prostorového  uspořádání

pro zastavitelné plochy č. Z6, 7, 9, v kterých bude nutno v dalším stupni projektové přípravy

u lokalit prokázat, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných

vnitřních i venkovních prostorách a venkovních prostorech staveb.

Obr.  1.2:  Územně  analytické  podklady  Pardubického  kraje  –  výkres  záměrů  (zdroj

www.pardubice.eu)

Legenda:

1.2.4 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

Plán  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  Pardubického  kraje  (PRVKÚK)  schválilo
zastupitelstvo  Pardubického kraje  na  svém zasedání  konaném dne 14.  9.  2004 usnesením
č. Z/292/04.  Jedná  se  o  koncepční  materiál  zpracovaný  a  schválený  dle  §  4  zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Je zpracován s výhledem do roku 2015. Cílem
plánu je vytvoření  podmínek pro zajištění  žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury
na území Pardubického kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových a podzemních
vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky příslušné směrnice
Evropských  společenství.  Plán  rozvoje  vodovodů a kanalizací  navrhuje  rozvoj  zásobování
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pitnou  vodou,  odkanalizování  a likvidaci  odpadních  vod spolu  s časovým upřednostněním
v jednotlivých  lokalitách  kraje  s ohledem  na vlastnické  vztahy,  možnosti  financování
a ekonomickou  průchodnost  navržených  postupů.  Plán  rozvoje  vodovodů  a kanalizací
Pardubického kraje je podkladem pro územní a regulační plány obcí na území kraje. 

PRVKÚK  ve  zhodnocení  zásobování  obce  Pravy pitnou  vodou  konstatuje,  že
množství i kvalita vody  ve využívaných zdrojích vody jsou dostatečné.  V případě potřeby
může být v nezbytném rozsahu doplňována novými řady a přípojkami.

V části  likvidace  odpadních  vod  Plán  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  počítá
s výstavbou  ČOV  v rámci  výstavby  dálnice  D11  (do  roku  2015)  na  základě  projektové
dokumentace výstavby úseku dálnice D11 – objektu SSÚD Pravy (investor Ředitelství silnic
a dálnic  Praha).  Stávajícím  stavem  v době  zpracování  koncepce  bylo  individuální
zachycování odpadních splaškových vod jsou v jímkách, žumpách na vyvážení nebo čištěny
v septicích s přepadem do dešťové kanalizace, místní vodoteče, příkopu, podmoku.

Hodnocení: ++

V roce 2013 je již v obci je rekonstruovaný vodovod, dešťová i splašková kanalizace
a čistička odpadních vod. Nově vybudovaná splašková  kanalizace s napojením na ČOV je
v územním plánu zohledněna. Rozvojové plochy jsou v územním plánu navrhovány tak, aby
je bylo v co největší míře možné odkanalizovat stávající kanalizací. 

Návrh ÚP  Pravy je zcela v souladu s PRVKÚK Pardubického kraje, neboť navrhuje
prodloužení vodovodní sítě do nových i stávajících lokalit, čímž vytváří předpoklad rozšíření
vodovodní  sítě  tak,  aby  mohla  být  v budoucnu  veškerá  kompaktní  obytná  zástavba
zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Nové vodovodní větve je možno umísťovat
ve  všech  plochách  s  rozdílným  způsobem  využití,  zejména  pak  v  plochách  veřejných
prostranství  a plochách dopravní infrastruktury. 

Obec  má  vybudovanou  centrální  čistírnu  odpadních  vod  (ČOV),  stávající  systém
odvádění odpadních vod zůstává zachován. Odkanalizování návrhových ploch bude řešeno
prodloužením kanalizační sítě.

1.2.5 Program rozvoje Pardubického kraje

Program rozvoje  Pardubického  kraje  (dále  PRK PK)  byl  schválen  usnesením ZPk
č. Z/177/06  dne  21. 9. 2006  a  aktualizován  v roce  2011.  Aktualizovaná  verze  Programu
rozvoje Pardubického kraje, která je zpracována pro návrhové období 2012-2016 s výhledem
do roku 2020, byla schválena Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 15.12.2011. PRK PK je
základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje. Jedním z jeho průřezových úkolů je
zformulovat  rozvojové aktivity  kraje  na období pěti  let  tak,  aby  co nejúčinněji  přispívaly
k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje.

Vizí  Pardubického kraje  je  být  rozvojově  vyrovnaným  krajem s  vysokou  kvalitou
života zohledňující potřeby místních obyvatel, stabilní a s prosperující ekonomikou fungující
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na  principech  udržitelného  rozvoje,  zdravým  životním  prostředím  a  efektivně  fungující
správou svého koordinovaného území.

Hlavní náplní návrhové části PRK PK na období 2012–2016 jsou 4 základní priority
rozvoje:

• Kvalitní lidské zdroje.

• Konkurenceschopná ekonomika.

• Zdravé životní prostředí.

• Koordinovaný prostorový rozvoj kraje.

Tyto  priority  jsou  dále  rozvíjeny  do  16  strategických  cílů,  jejichž  dosažení  bude
zajištěno realizací 26 navrhovaných opatření a jejich aktivit. 

Hodnocení: ++

Rozvoj  ekonomických  aktivit  v území  je  návrhem  ÚP zajištěn  vymezením plochy

smíšené  obytné  komerční  Z10  a  umožněním  rozvoje  podnikatelských  aktivit  rovněž

v plochách  smíšených  obytných  venkovských  SV.  Zdravé  životní  prostředí  návrh  ÚP

podporuje především vymezením rozsáhlých ploch zeleně a ploch pro plnění  funkce lesa.

Návrh ÚP Pravy  je v souladu  se  záměry  kraje,  kterým přizpůsobuje  organizaci  funkčních
ploch a strukturu využití území.

1.2.6 Územně energetická koncepce Pardubického kraje

Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle
a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Státní energetická koncepce je

strategickým  dokumentem  s výhledem  na  20  let,  vyjadřujícím  cíle  státu  v energetickém

hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany

životního  prostředí.  Schválena  byla  usnesením  vlády  České  republiky  č.  211  ze  dne

10. 3. 2004.

Základní cíle a priority státní energetické koncepce jsou následující:

• maximalizace energetické efektivnosti,

• zajištění vhodného poměru prvotních energetických zdrojů,

• zajištění maximální šetrnosti vůči životnímu prostředí,

• dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství.

Ve  vztahu  k územnímu  plánování  koncepce  zdůrazňuje  nutnost  promítnout

do územních  plánů  řešení  podmínky  udržitelného  rozvoje,  což  z hlediska  energetického
systému  znamená  důraz  na  uskutečňování  úsporných  opatření  a  využívání  obnovitelných

zdrojů energie. 

Hodnocení: 0
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Pro ÚP Pravy nevyplývají z koncepce žádné konkrétní požadavky. 

1.2.7 Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje

Pardubický  kraj  má zpracovánu  „Koncepci  ochrany  přírody  a  krajiny“,  dokument,

který  byl  zpracován  v roce  2004,  aktualizován  v roce  2009 a  2012.  Návrh  aktualizované

koncepce byl schválen Radou Pardubického kraje dne 23.08.2012 a následně Zastupitelstvem

Pardubického kraje dne 13.09.2012.  Cílem koncepce je stanovit systém pravidel a opatření

pro  ochranu  přírody  a  vytváření  ekologicky  stabilní  krajiny,  při  zachování  biologické

rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje Pardubického kraje.

Z hlediska konkrétních lokalit a jevů, určených k ochraně, koncepce jmenuje na území

obce  Pravy  evropsky  významnou  lokalitu  Michnovka  –  Pravy.  Samostatná  kapitola  je

věnována vztahu ochrany  přírody  a  územního plánování  Koncepce  zdůrazňuje,  že územní

plán by měl zabránit živelné zástavbě dosud nezastavené krajiny, která je z hlediska veřejného

zájmu ochrany  přírody  a  krajiny  nežádoucí.  Stavby  je  nutno přednostně orientovat  do již
zastavených území a území určených k zastavení v rámci rozvoje obcí. 

Hodnocení: +

Návrh ÚP Pravy je v souladu s Koncepcí ochrany přírody Pardubického kraje, neboť

navrhuje zastavitelné plochy v návaznosti na současně zastavěné území a chrání cenné plochy

ve  volné  krajině  vymezením  sítě  skladebných  částí  ÚSES  lokálního  a  nadregionálního

významu.  Návrh  ÚP  Pravy  nevymezuje  žádné  rozvojové  plochy  v konfliktu  s  evropsky

významnou lokalitou Michnovka – Pravy (CZ0533012).

1.2.8 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

Závazná  část  plánu  odpadového  hospodářství  byla  vyhlášena  zastupitelstvem

Pardubického  kraje  obecně  závaznou vyhláškou  Pardubického kraje  dne  29.  dubna  2004,

v roce 2010 byla zpracována jeho Změna č. 1.

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje je strategickým dokumentem, který

tvoří  základ pro  provedení  změn systému  nakládání  s  odpady  v  kraji  tak,  aby  odpovídal

požadavkům legislativy v oblasti životního prostředí. Cílem Plánu odpadového hospodářství

Pardubického  kraje  je  vytvoření  vhodných  podmínek  jak  pro předcházení  a minimalizaci
vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s odpady. Plán odpadového hospodářství

Pardubického  kraje  je  dokumentem orientujícím chování  všech  subjektů  tak,  aby  se  stav

odpadového hospodářství v kraji kontinuálně zlepšoval. Druhým důvodem změn současného

systému nakládání  s  odpady  v kraji  je minimalizace dopadů systému na životní  prostředí

a optimalizace  nákladů.  Pro  každý  klíčový  faktor  systému  nakládání  s  odpady  na  území

Pardubického kraje je formulován jeden nebo více cílů; identifikace dopadů navržených změn

systému v průběhu realizace bude kontrolována vyhodnocováním navržených indikátorů. 
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Hodnocení: 0

V obci  Pravy není  dokumentem  definována  žádná  ekologická  zátěž  a  pro  návrh

Územního plánu Pravy nevyplývají z koncepce žádné specifické požadavky mimo všeobecné

odpovědnosti orgánů veřejné správy. 

1.2.9 Koncepce péče o památkový fond v Pardubickém kraji

Koncepce  péče  o  památkový  fond  v  Pardubickém  kraji  byla  schválena  Radou

Pardubického kraje dne 21. 10. 2004. Je rozdělena do pěti knih podle regionů, koncepce péče

o  památky  v  okrese  Pardubice  je  obsahem  knihy  III.  V obci  Pravy  nejsou  registrovány

nemovité  památky  a  koncepce  nejmenuje  objekty,  které  aktuálně  nejsou pod památkovou

ochranou, ale by měly být chráněny. 

Hodnocení: 0

Pro návrh Územního plánu Pravy nevyplývají z koncepce žádné požadavky. Návrhové

plochy územního plánu nejsou ve střetu ani s objekty, majícími charakter památek.

1.2.10 Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje

Dokument byl zpracován v roce 2006 a navazuje na Strategii ochrany před povodněmi

České republiky, která byla schválena usnesením vlády č. 382 dne 19. dubna 2000 a na kterou

navazuje materiál  „Záměry  tvorby  programů prevence před povodněmi“,  který doporučuje

k realizaci  programy,  které  koncepce  protipovodňové  ochrany  Pardubického  kraje  rozvíjí

v podrobnosti krajského dokumentu. 

V obci  Pravy  není  stanoveno záplavové  území,  koncepce  nevznáší  na  území  obce

žádné požadavky k řešení.

Hodnocení: 0

1.2.11 Aktualizace Programu zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje 2012 

Dokument  byl  zpracován  v  květnu  2012  a  určuje  pro  Pardubický  kraj  z hlediska

zlepšení kvality ovzduší tři hlavní priority. 

Priorita 1 - dodržení imisních limitů pro prach – frakce PM10. 

Priorita 2 – snížení emisí oxidů dusíku.

Priorita 3 - snížení těkavých organických látek a amoniaku.

Nejvýznamnější  prioritou celé  ČR včetně  Pardubického kraje  je  dodržení  imisních
limitů pro prach – frakce PM10. Z opatření, která jsou dokumentem stanovena pro zlepšení

kvality ovzduší, jsou z hlediska územního plánování relevantní následující:

Kód opatření Pak-R 5: Zvýšení plynulosti dopravy.
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Kód opatření PaK-R7:

Využití ploch v územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) musí respektovat kvalitu ovzduší

v  lokalitě  a  vzdálenost  případného  zdroje  emisí  znečišťujících  nebo  pachových  látek

od obytné zástavby.

V případě ploch, u kterých jejich využití nevyloučí  umisťování zdrojů emisí znečišťujících

nebo  pachových  látek,  pořizovatel  ÚPD  stanoví  podmínky  z hlediska  ochrany  ovzduší

pro využití  těchto  ploch,  zejména  vhodně  volit  přípustný  druh  činností  (podnikatelských

aktivit,  výrob),  rozsah  a  kapacitu  nových  zdrojů,  umísťovat  pouze  stacionární  zdroje
znečišťování ovzduší vybavené technologiemi zajišťujícími minimalizaci emisí znečišťujících

nebo pachových látek atd.

Kód opatření PaK-R13:

Plynofikace obcí nebo jejich částí.

Kód opatření PaK-R1  5:

Zvyšování podílu zeleně. 

Kód opatření PaK-  M9:

Rozvoj  environmentálně  příznivé infrastruktury,  který zahrnuje mj. plánovanou výstavbu

rozvodů plynu a přípojek plynu.

Kód opatření PaK-  M12:

Opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně

Hodnocení: ++

Návrh  ÚP  Pravy zvyšuje  významně podíl  zeleně  v území a  nevymezuje  rozvojové

plochy  s potenciálem  významného  ovlivnění  kvality  ovzduší  v řešené  oblasti.  Obec  je

plynofikována  a  nové  rozvojové  plochy  jsou  navrženy  v  blízkosti  (ekonomicky  dostupné

vzdálenosti)  stávajícího  STL  plynovodu. Samostatné  plochy  technické  infrastruktury

pro plynovod  se  územním plánem nevymezují.  Trasy  prodloužení  STL  plynovodů  budou

umístěny v plochách dopravní infrastruktury a veřejných prostranství.

Novým zdrojem emisí v území bude plánovaná přeložka silnice I/36, jejíž výstavba

však povede ke snížení neúměrné imisní zátěže v sídlech, jimiž v současné době silnice I/36

prochází. 
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚP PRAVY K CÍLŮM OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ 

ÚROVNI

Návrh  Územního  plánu  Pravy  byl  Kap.  1  srovnán  s prioritami  a  hlavními  cíli
koncepčních dokumentů pro oblast životního prostředí na národní a krajské úrovni. Návrh ÚP
Pravy  z těchto  strategických  koncepčních  dokumentací  vychází  a územně  zpřesňuje  část
záměrů v nich obsažených. 

Návrh  Územního  plánu  Pravy  je  v souladu  s cíli  nadřazených  strategických
dokumentů, případně s nimi není v rozporu.
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, 

POKUD BY NEBYLA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

UPLATNĚNA

3.1 Vymezení území

Obec Pravy  leží cca 15 km severozápadně od krajského města Pardubice nedaleko

krajské hranice s Královéhradeckým krajem, přičemž severní hranice k.ú. Pravy tvoří hranici

mezi kraji hranice. Obcí s rozšířenou působností je pro Pravy město Pardubice. 

Obec leží v oblasti České tabule ve zvlněném terénu v nadmořské výšce 257 – 269 m

n. m. (zdroj PRVKÚK) Zástavba je soustředěna především kolem silnice III.  třídy Křičeň –

Michnovka  –  Kratonohy  a  jejího  křížení  se  silnicí  II.  třídy  II/323  Rohovládova  Bělá  –

Dobřenice.  K 01.01.2012  bylo  v obci  Pravy  přihlášeno  k trvalému  pobytu  97  obyvatel

(www.mvcr.cz).  Zástavbu  tvoří  převážně  rodinné  domky  s  hospodářským  zázemím,  část

domků je využívána pouze k rekreaci.

Správní území obce Pravy je totožné s k. ú. Pravy a hraničí s k. ú. Kasalice, Kasaličky,

Michnovka,  Dobřenice,  Rohoznice  a  Křičeň.  Rozloha  katastrálního  území  je  379  ha
(www.mestaobce.cz),  jeho severní  částí   prochází  dálnice  D 11 a  v její  těsné blízkosti  je

ze severní strany vyhlášena evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 Michnovka –

Pravy.

Obr. 3.1: Území obce Pravy (zdroj http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
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3.2 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

3.2.1 Klimatologická charakteristika

Klimatické  podmínky  řešeného  území  jsou  dány  jeho  nadmořskou  výškou

a orografickými poměry. Klimatologicky patří řešené území do teplé oblasti, podle klimatické

regionalizace dle Quitta (Quitt, 1971) do klimatické T2 (viz Obr. 3.2).

Obr. 3.2: Klimatické oblasti (Quitt, 1971)

Tab. 3.1: Charakteristika klimatické oblasti T2

Klimatická charakteristika Klimatická oblast T2

Počet letních dnů 50 - 60

Počet dnů s průměr. tepl. 10 oC a více 160 - 170

Počet mrazových dnů 100 - 110

Počet ledových dnů 30 - 40

Prům. teplota v lednu (oC) -2 až -3

Prům. teplota v červenci (oC) 18 – 19

Prům. teplota v dubnu (oC) 8 - 9

Prům. teplota v říjnu (oC) 7 - 9

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období v mm 200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50

Počet dnů zamračených 120 – 140

Počet dnů jasných 40 - 50
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3.2.2 Kvalita ovzduší

V k.ú. Pravy je lokalizován významný liniový zdroj emisí, kterým je dálnice D11. Její

zatížení bylo  v roce 2010 více než 15 tis. vozidel  denně. Po silnici  II/323,  která  prochází

středem obce,  projíždělo  podle  celostátního  sčítání  dopravy  ŘSD v roce  2010 denně  725

vozidel (zdroj http://scitani2010.rsd.cz). V řešeném území není lokalizován žádný významný

stacionární zdroj emisí, nejbližším velkým zdrojem je Agrodružstvo KLAS Křičeň, střediska

v Dolanech a ve Starých Ždánicích, emitující látky z živočišné výroby a provozování čerpací

stanice (VOC) (zdroj www.chmi.cz, Zdroje znečišťování za rok 2010).

Ministerstvo  životního  prostředí  zveřejňuje  každoročně  seznam  zón  a  aglomerací,

v kterých jsou vymezeny  oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní limity  pro ochranu

lidského zdraví  jsou podle zákona o ochraně ovzduší  č.  201/2012 Sb. stanoveny  pro oxid
siřičitý,  částice frakce PM10,  oxid dusičitý,  olovo, oxid uhelnatý, benzen. kadmium, arsen,

nikl,  benzo(a)pyren  (indikátor  znečištění  polycyklickými  aromatickými  uhlovodíky),

troposférický ozón a částice frakce PM2,5  v městských pozaďových lokalitách. Imisní limity

pro ochranu  ekosystémů  a vegetace  jsou  stanoveny  pro  oxid  siřičitý,  oxidy  dusíku,

troposférický  ozón (AOT40)  pro území národních  parků  a  chráněných  krajinných  oblastí,

území s nadmořskou výškou 800 m n. m. a vyšší a ostatní vybrané lesní oblasti. V září 2012

vešel v platnost nový zákon o ovzduší 201/2012 Sb., v kterém jsou stanoveny imisní limity

výše uvedených látek (nikoliv už cílové imisní limity).

Podle ročenky Českého hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území

České republiky  v roce  2011 byly  v rámci  území obce  s rozšířenou působností  Pardubice

překročeny imisní limity pro částice frakce PM10 (36. max. 24h průměr >50 µg.m-3) na 28,2 %

SO ORP a cílový limit pro benzo(a)pyren na 14,4 % SO ORP. Dle map imisního znečištění
v roce 2011 (Národní geoportál INSPIRE, ttp://geoportal.gov.cz) se nejednalo o území obce

Pravy. Cílový imisní limit O3 nebyl na území obce s rozšířenou působností překročen. (Cílové

imisní limity byly změněny na imisní limity v září 2012, kdy vešel v platnost nový zákon o

ovzduší 201/2012 Sb.).

3.2.3 Voda

Povrchové vody

Území leží v povodí řeky Labe  a tedy úmoří Severního moře. Území je odvodněno

potokem  Bukovka  (č.  hydrologického  pořadí  dílčího  povodí  1-03-04-045/2),  který  ústí

u Neratova do Opatovického kanálu. Do potoka Bukovka ústí malý bezejmenný vodní tok,

který odtéká jihozápadně z dolní části obce Pravy.

Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je tzv. střední Labe od soutoku s Orlicí do soutoku

s Vltavou  a  jeho  přítoky  včetně  potoka  Bukovka  povrchovou  vodou  vhodnou  pro  život

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů – kaprové vody, platí proto

pro ně ukazatele a hodnoty jakosti, dané Přílohou č. 2 nařízení 71/2003 Sb.
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V řešeném území je několik vodních ploch, z nich největší je vodní nádrž Kamenec

na potoce  Bukovka.  V obci  Pravy  není  vyhlášeno  záplavové  území  ani  území  chráněné

pro akumulaci podzemních nebo povrchových vod.

Obr.3.3: Mapa povodí (zdroj HEIS VÚV T.G.M.)

Podzemní voda

Řešené území náleží do hydrogeologického rajónu základní vrstvy 4360 Labská křída,

která  je  tvořena  sedimenty  svrchní  křídy,  jílovci,  slínovci,  pískovci  a  slepenci.  Jedná  se

o kolektor s vysokou propustností. Skládá se z přípovrchové zóny a 1. vrstevního kolektoru,

puklinová  mocnost  souvislého  zvodnění  je  v rozsahu  15  až  50m  v povrchové  vrstvě,

v kolektoru 5 až 15m. Hladina v povrchové vrstvě je volná, v kolektoru napjatá. (zdroj ÚAP

ORP Pardubice).
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Obr. 3.4: Labská křída(zdroj http://hydro.chmi.cz) 

Podle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších přepisů, náleží k. ú. Pravy

(664286)  do  zranitelné  oblasti,  tj.  oblasti,  kde  se  vyskytují  vody  znečištěné  dusičnany

ze zemědělských  zdrojů.  Hospodaření  ve  zranitelných  oblastech  upravuje  akční  program

nitrátové směrnice (Směrnice Rady 91/676/EHS), která je v české legislativě implementována

do Nařízení  vlády  č. 262/2012  Sb.,  o  stanovení  zranitelných  oblastí  a  akčním programu,

do vodního zákona a zákona o hnojivech (156/1998 Sb., v aktuálním znění).

3.2.4 Geologie, geomorfologie 

Geomorfologicky  náleží  obec  Pravy  do  hercynského  systému,  provincie  Česká

vysočina,  subprovincie  Česká  tabule,  oblasti  Východočeské  tabule,  celku  Východolabská
tabule, podcelku Chlumecká tabule a v něm do okrsku Dobřenická plošina. 

Převážnou většinu plochy  katastrálního  území tvoří  zpevněné  křídové  sedimenty  –

jílovce  a  slínovce,  které  jsou  částečně  překryty  kvartérními  navátými  sedimenty  (spraš,

sprašová  hlína),  nebo  říčními  sedimenty  (písek,  štěrk).  Údolí  toků  pokrývají  splachové

sedimenty (hlína, písek, štěrk).

Sesuvy,  dobývací  prostory,  chráněná  ložisková  území,  poddolovaná  území  nebo

prognózní zásoby nerostných surovin nejsou v k. ú. Pravy evidovány.
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Obr. 3.5: Geologická mapa (ČGS Geofond – Mapový server)

Legenda:

 - 13: naváté sedimenty (spraš, sprašová hlína),

 Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné

 - 3: říční sedimenty (písek, štěrk)

Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné

 - 5: splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk)

Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné

 - 86: vápnitý jílovec, slínovec a prachovec, 

Stáří: křída, Typ hornin: sedimenty zpevněné

 - 90: slínovec a vápenec, 

Stáří: křída, Typ hornin: sedimenty zpevněné

3.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond

Krajinný pokryv

Obec Pravy leží v pěkném přírodním prostředí. Za zástavbou se rozkládají plochy orné

půdy, které zaujímají cca 62 % z celkové rozlohy řešeného (katastrálního) území, a ty jsou

obklopeny  plochami  lesa  a polopřírodní  vegetace,  které  tvoří  přirozené  enklávy  s vyšší

přírodní hodnotou (viz Obr. 3.6) včetně evropsky významné lokality Michnovka – Pravy.

Půda 

V pokryvu  území  obce  převládají  regozemě,  pseudogleje  a  hnědozemě.  Situace  je

uvedena na obrázku 3.7. 

Obr. 3.6: Krajinný pokryv obce Pravy (zdroj  http://heis.vuv.cz, podklady– EEA, MŽP,

CENIA)
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Legenda:

Obr. 3.7: Půdní mapa (zdroj http://ms.sowac-gis.cz/)

Legenda:

Legenda:

3.2.6 Ochrana přírody

3.2.6.1 Natura 2000

Natura  2000  je  soustava  chráněných  území,  které  vytvářejí  na  svém území  podle

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu

těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu

nejcennější,  nejvíce  ohrožené,  vzácné  či  omezené  svým  výskytem  jen  na  určitou  oblast

(endemické).
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V  severní  části  k.  ú.  Pravy  je  vyhlášena  zasahuje  Evropsky  významné  lokalita

Michnovka-Pravy  (CZ053312).  Jedná  se  o  dvě  menší  bezodtokové  tůně  mezi  okrajem

listnatého lesa a sadem, kde žije silná populace čolka velkého (Triturus cristatus). Ten je také

předmětem ochrany EVL. 

Kromě čolků velkých  (Triturus cristatus) zde žijí další obojživelníci - kuňka ohnivá

(Bombina  bombina),  čolek  obecný  (Triturus  vulgaris), rosnička  zelená  (Hyla  arborea),

ropucha  obecná  (Bufo  bufo),  skokan  „zelený“  (Rana  synklepton  esculenta).  Dalšími

chráněnými druhy v lokalitě jsou užovka obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta

agilis),  slepýš  křehký  (Anguis  fragilis),  lejsek  šedý  (Muscicapa  striata).  Patrně  vitální

populace roháče  obecného  (Lucanus  cervus) (2004 a  2005,  David Číp,  Alice  Janečková);

bublinatka jižní  (Utricularia australis), krajník hnědý (Calosoma inquisitor), střevlík kožitý

(Carabus coriaceus) a další druhy rodu Carabus (zdroj www.nature.cz). 

3.2.6.2 ÚSES – územní systém ekologické stability

Územní  systém  ekologické  stability  (dále ÚSES)  je  podle  §  3  písmene  a) 

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených

i pozměněných,  avšak  přírodě  blízkých  ekosystémů,  které  udržují  přírodní  rovnováhu.

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením

stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. 

Územní systém ekologické stability  je celistvá síť,  tvořená biocentry  a biokoridory,
které se podle významu, kvality a plochy rozlišují na nadregionální, regionální a lokální.

Biocentra  zabezpečují  prostor  pro  vývoj  populací  rostlin  a  živočichů  typických

pro odpovídající ekosystémy. Jsou to oblasti umožňující trvalé přežití vybraných taxonů (tj.

skupin konkrétních organizmů) tím, že jim poskytují dostatečné potravní i úkrytové možnosti.

Biokoridor  je  lineární  úsek krajiny,  který umožňuje  migraci  organismů mezi jednotlivými

biocentry. 

Na území obce Pravy  je síť skladebných částí ÚSES bohatě zastoupena a zahrnuje

všechny  kategorie  významnosti.  Nadregionální  skladebné  části  ÚSES jsou na území obce

Pravy zastoupeny (K 71) nadregionálním biokoridorem Žehuňská obora – Bohdaneč (K 71),

s kterým se v jižní části území stýká regionální biokoridor Lhotáček – Roudnice (1274). Jeho

trasa  je  v jižní  části  území  totožná  s trasou  nadregionálního  biokoridoru  K71.  Z biocentra

Podhájský rybník je následně veden regionální biokoridor samostatně a přechází na sousední
území obce Kasalice. Přes území obce Pravy se následně napojuje na regionální biocentrum

č. 975  Lhotáček,  které  se  z větší  části  nachází  již  mimo  ORP  Pardubice.  Cílovými

společenstvy  jsou  dubohabřiny,  od  vyšších  poloh  s bukem. Biokoridor  je  veden  převážně

lesními  porosty  a  z části  také  přes  zemědělské  pozemky  kolem  lokální  vodoteče,

meliorovaného toku s pomístným náletem olše lepkavé, v blízkosti vodoteče tvoří vegetaci

hydrofilní  a  mezofilní  trávníky.  V trase  nadregionálního  a  regionálního  biokoridoru  jsou
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vymezena dvě lokální biocentra - LBC Podhájský rybník s cílovými společenstvy lesní, vodní,

mokřadní a lesní biocentrum Na Bahnech. Síť ÚSES doplňují lokální biokoridory.

3.2.6.3 VKP

Na  území  obce  Pravy se  nacházejí  významné  krajinné  prvky  taxativně  stanovené

přímo zákonem č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, a to lesy, vodní toky a vodní plochy.

3.2.7 Flóra, fauna

Flóra

Z hlediska  regionálně  fytogeografického  členění  ČR  leží  obec  Pravy

ve fytogeografickém obvodu Českomoravské termofytikum zastoupeného fytogeografickým

okresem 14a Bydžovská pánev. 

Podle  Biogeografického  členění  České  republiky  (M.  Culek,  1996)  se  obec  Pravy

nachází  v  hercynské  podprovincii,  která  je  součástí  biogeografické  provincie

středoevropských  listnatých  lesů,  a  v ní  v jižní  části  Cidlinského  bioregionu  1.9.

v 3. vegetačním stupni (dubobukový). V centrální části k.ú. Pravy převládá biochora 3RE, tj.

plošiny  na spraších,  v okrajových  částech  území  3RN  a  3RB,  tj.  plošiny  na  zahlíněných

píscích a plošiny na slínech – viz Obr. 3.8.

Obr. 3.8: Biochory v k. ú. Pravy (zdroj mapový server AOPK, http://mapy.nature.cz/)

Rostlinný  pokryv,  který  je  pro  tuto  oblast  přirozený  a který  by  se  zde  vytvořil

za předpokladu  vyloučení  jakékoliv  další  činnosti  člověka,  je  černýšová  dubohabřina

(Melampyro  nemorosi  –  Carpinetum),  pro  plošiny  na  fluviálních  štěrkopíscích  v různém

stupni  zahlínění  pak bikové  doubravy  (Luzulo  albidae  –  Quercetum  petraeae),  které

na svazích a v terénních depresích přecházejí v černýšové dubohabřiny.
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Fauna

Fauna řešeného území je  ovlivněna intenzivním zemědělským využitím velké části

ploch, kde má na skladbu živočišného společenstva značný vliv systematické obdělávání polí,

zasahující významně do života zvířat. K typickým savcům polí patří zajíc polní, srnec obecný,

prase divoké, hraboš polní, myšice křovinná, křeček polní a rejsek obecný. Tzv. kulturní step

je  osídlena  četnými  druhy  bezobratlých.  Na  jejich  zastoupení  má  vliv  především způsob

obdělávání polí a použitá agrotechnická opatření. 

Obohacujícím prvkem jsou vodní plochy a plochy lesa a polopřírodní vegetace. Jejich

relativní  zachovalost  dokumentuje  nález  výskytu  cvrčka  lesního  (Nemobius  sylvestris)

a tesaříka piluna (Prionus coriaceus) (dubový les). Průzkumem byly na území obce zjištěny
chráněné druhy ještěrka obecná  (Lacerta agilis) a jestřáb lesní (Accipiter gentilis) (Vyhlas

et al., 2008).

Z hlediska výskytu šelem na území ČR není k.ú. Pravy  migračně významné (Anděl

et al., 2010)

3.2.8 Typologie krajiny

Typologie české krajiny z hlediska jejích přírodních, socioekonomických a kulturně

historických vlastností je hodnocena s použitím třech rámcových krajinných typologických

řad (Rámcové krajinné typy, Löw a kol., 2006): 

I. rámcové typy sídelních krajin 

II. rámcové typy využití krajin

III. rámcové typy georeliéfu krajin

Z hlediska této typologie leží obec Pravy v krajině, která je označena 1M1, což značí

starou  sídelní  krajinu,  lesozemědělského  charakteru,  v reliéfu  plošin  a  pahorkatin  (zdroj

www.uake.cz, Národní geoportál INSPIRE).

3.2.9 Radonový index geologického podloží

Radonový  index  geologického  podloží  určuje  míru  pravděpodobnosti,  s  jakou  je

možno  očekávat  úroveň  objemové  aktivity  radonu  v  dané  geologické  jednotce.  Hlavním
zdrojem radonu,  pronikajícího do objektů,  jsou horniny  v podloží stavby.  Vyšší  kategorie

radonového  indexu  podloží  proto  určuje  i  vyšší  pravděpodobnost  výskytu  hodnot  radonu

nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (hodnota EOAR – ekvivalentní objemové aktivity

radonu). Tím indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání

radonu z podloží u nově stavěných objektů.

Mapa sledované oblasti je předmětem Obrázku 3.9 (Česká geologická služba, mapový

list 13-23 Chlumec nad Cidlinou). Radonový index vyjádřený v mapách je klasifikován třemi

29



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP PRAVY

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA      NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

základními  kategoriemi  (nízká,  střední,  vysoká)  a  jednou  přechodnou  kategorií  (nízká

až střední). Tento přechodný radonový index je charakteristický pro nehomogenní kvartérní

sedimenty. 

Obr. 3.9: Mapa radonového indexu (www.geology.cz, mapa 13-23 Chlumec nad Cidlinou)

Legenda: převažující kategorie radonového indexu geologického podloží obce Pravy

nízká kategorie radonového indexu

přechodná (nehomogenní kvartérní sedimenty)

Kategorie  radonového  indexu  geologického  podloží  uvedená  v  mapě  1:  50  000

vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Území obce  se podle

této mapy nachází v oblasti přechodné kategorie radonového indexu. 

Převažující  kategorie  radonového  indexu neznamená,  že  se  u  určitém typu  hornin

při měření  radonu  na  stavebním  pozemku  setkáme  pouze  s  jedinou  kategorií  radonového

indexu. Dle informací ČGÚ zpravidla přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie

radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Proto

vždy před zahájením konkrétní stavby musí být provedeno měření radonu v podloží, aby byly

zohledněny  lokální,  mnohdy  velmi  proměnlivé  geologické  podmínky  (§6  odst.  4  zákona

18/1997  Sb.  v platném  znění,  tzv.  Atomový  zákon).  V k. ú.  Pravy  byla naměřena  nízká

úroveň radonového indexu– 17 a 25,1  kBq.m-3 (Obr. 3.9 - zelené body).

3.2.10 Archeologická naleziště, historické památky

Obec Pravy má dlouhou historii, byla zde tvrz, kterou od začátku 15. stolení vlastnili

vladykové z Prav. Ve stolení následujícím převzali majetek Perštýnové, tvrz v tomto století

zanikla, zato zde bylo založeno několik rybníků - Pustý, Pravka, Vomlinka, Nový, Kamenec,

Pekelec, Táborský, Na díťátku, Obecník, Návesník, Durázka - které byly později proměněny

v louky. Ze všech těchto rybníků se zachoval pouze rybník na návsi (zdroj www.pravy.cz).

Rovněž  se  v obci  nezachovaly  žádné  nemovité  památky,  které  by  byly  registrovány
v Ústředním  seznamu  kulturních  památek.  Zachoval  se  pouze  památný  pískovcový  kříž

z roku 1859. 
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V k.ú.  Pravy  je  evidováno  území  „Pravy  obec“  (poř.  č.  Státního  archeologického

seznamu  13-23-15/4)  s archeologickými  nálezy  typu  II,  tj.  území,  na  němž  dosud  nebyl

pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl

prokázán  zatím  jen  nespolehlivě;  pravděpodobnost  výskytu  archeologických  nálezů  51  –

100 %.  Území obce je  proto nutné pokládat  za území s archeologickými nálezy  ve smyslu

§ 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

3.2.11 Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu
k posuzovaným záměrům 

V případě, že by nebyl schválen Územní plán Pravy, zůstal by až do konce roku 2020
v platnosti stávající územní plán sídelního útvaru.  Návrh ÚP Pravy přehodnocuje koncepci
ÚPSÚ, odděluje plochy bydlení a výroby; navrhuje lepší vazba komerčních ploch na dopravu,
sceluje strukturu sídla a zamezuje urbanisticky nevhodnému rozšiřování sídla. 

Z hlediska priorit  Pardubického kraje  by  nejvýznamnějším vlivem byla  nemožnost
řešení dopravních problémů v území, především k vymezení zastavitelné plochy pro přeložku
silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D11, a tedy ke snížení imisních koncentrací chemických látek
v ovzduší a akustické zátěže zastavěných částí obcí, kterými prochází stávající I/36. 

V území by nebyly upřesněny skladebné části regionálního a lokálního ÚSES, nebylo
by možno provádět opatření sloužící k zajištění ekologické stability (ochranná, ekologicko-
stabilizační,  protierozní  a  revitalizační  opatření),  které  je  možné  realizovat  v  rámci  ploch
s rozdílným způsobem využití. 

Naopak stávající plochy ZPF, které jsou nově v ÚP Pravy vymezeny jako zastavitelné
plochy,  by  byly  zachovány  a  využívány  dosavadním způsobem (Z2,  Z8,  Z11,  Z13 – 15).
Pravděpodobně  by  však  vzrůstal  tlak  na nesystematické  využívání  ploch  jednotlivých
vlastníků k individuální výstavbě bez jednotné koncepce, kterou přináší nový územní plán.

Územní plán Pravy reaguje na současné potřeby obce a vytváří předpoklad k jejímu
kontinuálnímu rozvoji. 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ 

OVLIVNĚNY

Cílem  Územního  plánu  Pravy  je  navrhnout  plochy  pro  dopravní  a technickou

infrastrukturu -  vymezení plochy  přeložky  silnice  I/36 Lázně Bohdaneč – D11, navrhnout

plochy  rozvoj  bydlení,  rekreace  a občanského  vybavení,  vytvořit  podmínky  pro  smíšené

funkce v území a pro zemědělskou výrobu, navrhnout veřejná prostranství,  zeleň a plochy

pro vodní a vodohospodářské využití, prověřit potřebu vymezení ploch výroby a skladování

a upřesnit skladebné části územního systému ekologické stability.

Krajský úřad Pardubického kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle § 10i, odst. (3)

zákona ze dne 07.01.2013 (č.j: KrÚ 7458/2012/OŽPZ/PI)  shledal  nezbytnost  komplexního

posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, neboť příslušný orgán ochrany přírody

ve  svém  stanovisku  zn.  74794/2012/OŽPZ/Le  ze  dne  06.12.2012  dle  ustanovení  §45i,

odstavec  1,  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších

předpisů,  nevyloučil  významný vliv  na evropsky  významnou lokalitu Michnovka – Pravy

(CZ0533012).

Sledované záměry  územního plánu přinesou nebo mohou přinést následující změny
v oblasti životního prostředí:

• zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu, zábor PUPFL,

• změnu dopravní zátěže území,

• změnu emisní a hlukové zátěže území, 

• zvýšení produkce odpadů a zvýšení rizika kontaminace životního prostředí,

• vliv na podzemní a povrchové vody,

• změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch,

• vliv na horninové prostředí,

• změnu vegetace, vliv na faunu,

• změnu vzhledu krajiny,

• vliv na soustavu Natura 2000.

4.1 Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL

Při zpracování  územního  plánu  musí  být  ve  smyslu  ustanovení  §  5  odst.  1  zák.

č. 334/1992  Sb.  zajištěna  ochrana  zemědělského  půdního  fondu  (ZPF).  Podle  ust.  §  4

vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb. jsou zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni

vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení rozvoje sídla na zemědělský půdní

fond.  Vyhodnocení  požadavků  na  zábor  ZPF  dle  vyhlášky  13/1994  Sb.  je  součástí

Odůvodnění návrhu územního plánu.
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Návrh Územního plánu Pravy předpokládá zábor zemědělských půd pro zastavitelné

plochy v rozsahu cca 33 ha. Přehled požadavků na zábor ZPF ve vztahu k funkčnímu využití

území je uveden v Tab. 4.1.

Tab. 4.1: Změna zemědělského půdního fondu [ha]

Kód funkce Využití Zábor ZPF [ha]

SV Plochy smíšené obytné – venkovské 2,73

BV Bydlení v rodinných domech - venkovské 1,84

SK Smíšené obytné - komerční 2,46

DS Dopravní infrastruktura silniční 25,44

PV Veřejná prostranství 0,39

Celkem Zastavitelné plochy 32,86
ZP Zeleň 13,22

NL Plochy lesní 3,04

Celkem ÚP 49,12

Návrh Územního plánu Pravy vymezuje zastavitelné plochy s určením druhu plochy

s rozdílným  způsobem  využití  –  členěno  podle  vyhlášky  Ministerstva  pro  místní  rozvoj

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z hlediska požadavků na zábor

ZPF jsou nejvýznamnější  zastavitelné plochy  určené  pro dopravu, především pro umístění

tělesa  přeložky  silnice  I/36  Lázně  Bohdaneč  –  D11.  Jedná  se  o  požadavek  nadřazené

dokumentace. 

Druhý nejvýznamnější zábor budou představovat plochy pro bydlení - smíšené obytné

venkovské,  které  návrh  ÚP lokalizuje  spolu  s plochami  venkovského bydlení  v rodinných

domech do uceleného prostoru, který doplňuje stávající zástavbu do kompaktního celku. 

K záboru ZPF v rozsahu cca 16,3 ha dále dojde v plochách změn v krajině především

z důvodu vymezení ploch skladebných částí ÚSES, izolační a krajinotvorné zeleně, zajištění

stability orné půdy a omezení větrné eroze.

4.1.1 BPEJ a třídy ochrany ZPF

Základní mapovací a oceňovací jednotkou pro zemědělské půdy je bonitovaná půdně
ekologická jednotka (dále BPEJ), kterou je pětimístný číselný kód vyjadřující hlavní půdní

a klimatické  podmínky,  které  mají  vliv  na  produkční  schopnost  zemědělské  půdy  a  její

ekonomické  ohodnocení.  Právním  předpisem,  kterým  se  stanovuje  charakteristika

bonitovaných  půdně  ekologických  jednotek  a  postup  pro  jejich  vedení  a  aktualizaci,  je

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb.).

První  číslice  BPEJ označuje  klimatický  region.  Klimatické  regiony  jsou  označeny

kódy 0 – 9 a byly  vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu

v Praze výhradně pro účely  bonitace zemědělského půdního fondu (ZPF) a zahrnují území

s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Obec

Pravy leží v klimatickém regionu 3, který je teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou
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(7) 8o –  9oC.  Pravděpodobný  úhrn  srážek  je  550  –  650  (700)  mm/rok,  pravděpodobnost

suchých vegetačních období 10 – 20%. 

Hlavní  půdní  jednotka,  kterou  určuje  druhá  a  třetí  číslice  kódu  BPEJ,  je  účelové

seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány

morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých

hlavních  půdních  jednotek  výraznou  svažitostí,  hloubkou  půdního  profilu,  skeletovitostí

a stupněm  hydromorfismu.  V  ČR  jich  bylo  vyčleněno  78,  z  nichž  se  v zastavitelných

plochách, navrhovaných Územním plánem Pravy vyskytují HPJ 13, 16, 21, 22, 23, 42, 44, 46
a 51:

13 Hnědozemě  modální,  hnědozemě  luvické,  luvizemě  modální,  fluvizemě

modální i stratifikované, na eolických substrátech, popřípadě i svahovinách (polygenetických

hlínách)  s  mocností  maximálně  50  cm  uložených  na  velmi  propustném  substrátu,

bezskeletovité až středně skeletovité, závislé na dešťových srážkách ve vegetačním období.

16 Luvizemě  modální  a  hnědozemě  arenické,  eventuelně  i  slabě  oglejené

na lehkých až zahliněných terasách, pískovcích a štěrkopíscích s překryvem písčitých spraší

a prachovic  v  mocnosti  30  až  60 cm,  zrnitostně  středně  těžké  lehčí,  až  slabě  skeletovité,

vláhově méně příznivé až nepříznivé.

21 Půdy  arenického  subtypu,  regozemě,  pararendziny,  kambizemě,  popřípadě

i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech.

22 Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek
nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející.

23 Regozemě arenické a kambizemě arenické, v obou případech i slabě oglejené

na zahliněných píscích a štěrkopíscích nebo terasách, ležících na nepropustném podloží jílů,

slínů, flyše i tercierních jílů, vodní režim je značně kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce

nepropustné vrstvy a mocnosti překryvu.

42 Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích),  spraších, středně

těžké, bez skeletu, se sklonem k dočasnému převlhčení.

44 Pseudogleje  modální,  pseudogleje  luvické,  na  sprašových  hlínách

(prachovicích),  středně  těžké,  těžší  ve  spodině,  bez  skeletu  nebo  s  příměsí,  se  sklonem

k dočasnému zamokření.

46 Hnědozemě  luvické  oglejené,  luvizemě  oglejené  na  svahových

(polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně skeletovité,
se sklonem k dočasnému zamokření.

51 Kambizemě  oglejené  a  pseudoglej  modální  na  zahliněných  štěrkopíscích,

terasách  a  morénách,  zrnitostně  lehké  nebo  středně  těžké  lehčí,  bez  skeletu  až  středně

skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách.
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Změny v krajině, tj. změna zemědělské půdy na zeleň nebo pozemky určené k plnění

funkce lesa, budou realizovány rovněž na HPJ 19, 43, 45, 47 a 54.

Třídy ochrany ZPF

Podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky

dle charakteristiky dané kódem BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF:

Do  I.  třídy  ochrany  jsou  zařazeny  bonitně  nejcennější  půdy  v jednotlivých

klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně

na záměry  související  s  obnovou ekologické  stability  krajiny,  případně  pro  liniové  stavby

zásadního významu. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské 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 podmíněně zastavitelné.

Do  III.  třídy  ochrany  jsou  sloučeny  půdy  v  jednotlivých  klimatických  regionech

s průměrnou  produkční  schopností  a  středním  stupněm  ochrany,  které  je  možno  využít

pro případnou výstavbu. Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou

produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,

využitelné i pro výstavbu. Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou

produkční schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd

lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití.  Jde většinou o půdy s nižším stupněm

ochrany  s výjimkou vymezených ochranných  pásem a  chráněných  území  a  dalších  zájmů

ochrany životního prostředí.

U tříd I a II je odejmutí ze ZPF problematické a podmíněné, u tříd III  a IV je možné

využití pro výstavbu, a pozemky zařazené do třídy V jsou k zástavbě doporučené.  

Tab. 4.2: Změna zemědělského půdního fondu podle tříd ochrany[ha]

Kód funkce Využití II III IV V

SV Plochy smíšené obytné – venkovské 0,21 0,56 0,85 1,11

BV Bydlení v rodinných domech - venkovské 1,13 0,71

SK Smíšené obytné - komerční 2,46

PV Veřejná prostranství 0,13 0,22 0,04

DS Dopravní infrastruktura silniční 2,7 14,86 7,88

NL Plochy lesní 0,48 0,01 2,55

ZP Zeleň 1,13 3,34 8,1 0,66

Celkem ÚP 1,82 6,74 27,71 12,85

Návrh ÚP Pravy předpokládá odnětí půdního fondu především v III.,  IV. a V. třídě

ochrany. Z těchto záborů je nejvýznamnější plocha dopravní infrastruktury Z15 pro umístění

přeložky silnice I/36. 
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Na půdách vysoké kvality, zařazených do II. třídy ochrany ZPF (kód BPEJ 3.42.00),

návrh ÚP Pravy umísťuje dvě zastavitelné plochy Z1 (0,2 ha v II. tř. Ochrany) a Z16 (0,01 ha

v II. tř. Ochrany), které přechází do návrhu ze stávajícího ÚPSÚ. Dále jsou na těchto půdách

navrženy plochy zeleně ZP - K1 (0,14 ha/II. tř.), K2 (0,5 ha/II. tř.), K4 (0,22 ha/II. tř.), K10

(0,27/II. tř.) a plocha K5 určené k zalesnění (0,48/II. tř.). Jedná se zejména o plochy veřejně

prospěšných opatření:

• K1, K2 – částečně ÚSES – VU4, VU5,

• K4 – izolační zeleň VZ3 – zmírnění vlivů dálnice D11,

• K5 – izolační les VL1 - – zmírnění vlivů dálnice D11,

• K10 - izolační zeleň - protierozní funkce (větrná i vodní, stabilita svahu), zajišťuje pěší

prostupnost krajiny.

Plochy  zeleně  K1  a  K2,  které  lemují  silnici  III/32313  Pravy  –  Michnovka,  jsou

navrženy z důvodu k zajištění stability orné půdy, omezení větrné eroze a dále mají funkci

krajinotvornou.

4.1.2 Investice do půdy, cestní síť, pozemkové úpravy, ÚSES

Část pozemků v k. ú. Pravy je odvodněna, Řešení územního plánu se dotýká investic

do půdy  v navržených plochách bydlení  smíšeného obytného venkovského  SV č. Z1,  Z2.

Ostatní zastavitelné plochy se systému odvodnění nedotýkají. 

Rovněž  stávající  cestní  síť  je  návrhem  ÚP  respektována  a  v území  stabilizována

s výjimkou plochy Z15, která na severní hranici k.ú Pravy kříží cestu k bývalému loveckému
letohrádku v údolí  Rohoznice.  Tento konflikt  by  měl  být  prověřen  a  případně  dále  řešen

v projektové dokumentaci stavby.

Plochy  územního  systému  ekologické  stability  (ÚSES)  nejsou  s  navrhovanými

zastavitelnými  plochami  v konfliktu,  územní plán  naopak  vymezuje  a  doplňuje  skladebné

části územního systému ekologické stability krajiny. 

Návrh ÚP Pravy respektuje komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pravy, které byly

prováděny za účelem zpřístupnění pozemků a umožnění realizace staveb a dokončeny v roce

2010 (zdroj http://eagri.cz).

4.1.3 Zábor PUPFL

Ochrana lesů a zásady nakládání s pozemky určenými k plnění funkce lesa jsou dány

zákonem  289/1995  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Zábor  PUPF  se  týká  0,23  ha

hospodářského  lesa  z důvodu vymezení  koridoru  pro  veřejně  prospěšnou  stavbu přeložka

silnice I/36 (DS - Z15) v jihovýchodní části řešeného území a 0,34 ha hospodářského lesa

z důvodu realizace cyklostezky Lázně Bohdaneč - Klamoš. Z odůvodnění návrhu ÚP Pravy

však vyplývá, že reálný zábor lesa není v případě přeložky silnice I/36 předpokládán. Návrh
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ÚP Pravy naopak vymezuje dvě plochy k zalesnění. Jedná se o plochy K5 a K6, v kterých

bude mít budoucí les izolační  funkci – oddělí  zastavěnou část  obce od dopravně zatížené

dálnice D11 a vizuálně od objektu správy silnic a dálnic v SV části území.

4.2 Změna dopravní zátěže území

Pravy  byly  klidnou obcí  mimo  hlavní  dopravní  tahy  (viz  Obr.  4.1),  dokud území

neprotnula dálnice D11. Jedná se o komunikaci mezinárodního významu, část souboru staveb

dálnice  D11  Praha–Poděbrady–Hradec  Králové–Jaroměř,  úsek  Hradec  Králové  –  Smiřice

(stavba  1106)  a Smiřice–Jaroměř  (stavba  1107),  na  kterou  bude  navazovat  rychlostní

čtyřpruhová silnice R11 Jaroměř–Trutnov–státní hranice Česko/Polsko. D11 a R11 jsou podle

mezinárodní dohody AGR (Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem)

součástí  evropského  dopravního  koridoru  Paříž  –  Norimberk  –  Plzeň  –  Praha  –
Hradec Králové – Wroclaw – Varšava – Brest – Moskva, který spojuje západní a východní

Evropu.

Obr. 4.1: Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005 (/www.scitani2005.rsd.cz)

Legenda:

Dopravní  zátěž na této silnici  odpovídá jejímu významu, podle  celostátního sčítání

dopravy ŘSD v roce 2010 projíždělo na úseku D11 v k. ú. Pravy denně 15 394 vozidel, z toho

bylo  2 846  těžkých  vozidel,  12 526  osobních  vozidel  a  22  motocyklů  (zdroj

http://scitani2010.rsd.cz, sčítací úsek 5-8390).
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Po silnici II/323 projíždělo v roce 2010 denně 725 vozidel, z toho 175 těžkých vozidel,

544 osobních vozidel a 6 motocyklů (zdroj http://scitani2010.rsd.cz, sčítací úsek 5-4238). –

viz Obr.  4.2. Dopravní zátěž silnic III.  třídy  v řešeném území, tj.  III/3213 a III/3236 není

předmětem celostátního sčítání dopravy, neboť se jedná o silnice, které obsluhují obec Pravy

a zajišťují místní přepravu.

Obr. 4.2: Výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2010 (ttp://scitani2010.rsd.cz)

Legenda:

Návrh  ÚP Pravy  vymezuje  na území obce zastavitelnou plochu Z 15 pro umístění

přeložky  silnice I/36 Lázně Bohdaneč – D11. Tato silnice povede zčásti  v místě současné

silnice III/3236 Křičeň – Pravy, ale jihovýchodně od obce Pravy odkloní pravým obloukem

do nové  trasy  a  cca  400  m před  vjezdem na  D11 (stávající  mimoúrovňovou křižovatkou

Dobřenice) se napojí na silnici II/323. Předpokládaná zátěž na této silnici bude 6987 vozidel

denně,  z toho  5 638  osobních  vozidel,411  nákladních  lehkých  a  938  nákladních  těžkých

vozidel. Průjezd obcí Pravy se sníží na 411 vozidel denně, z toho 301 osobních vozidel, 41
nákladních  lehkých  a  69  nákladních  těžkých  vozidel.  Přestože  tedy  primárním  důvodem

výstavby přeložky je vyloučení průtahů stávající obytnou zástavbou silnice I/36 (přes obce

Bukovka,  Rohovládova  Bělá,  Voleč,  Chýšť),  v konečném  důsledku  povede  i  ke  snížení

průjezdu vozidel obcí Pravy.

Návrhové plochy ÚP Pravy nezakládají předpoklad významnějšího navýšení dopravy

v obci, neboť rozvojové plochy bydlení i smíšené obytné - komerční jsou přiměřené velikosti

obce a neumožní rozvoj vysoce kapacitních nebo logisticky náročných záměrů. 
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4.3 Změna imisí a hlukové zátěže území

4.3.1 Ovzduší

Rozbor emisní a imisní situace v území je obsahem kapitoly 3.2.2. Návrh ÚP Pravy

nezakládá  předpoklad  významné změny  imisní  situace  v  obci  z vytápění  nových  objektů,

neboť všechny  rozvojové plochy  jsou umístěny v dosahu středotlakého plynovodu a jejich

rozsah  není  významný.  Pro  ochranu  ploch  s obytnou  zástavbou  před  potenciálními  vlivy

plochy  smíšené  komerční  a  plochy  dopravní  navrhuje  ÚP Pravy  plochy  zeleně  ochranné

a izolační K3, K4, K5 a K12, jejichž účinky posiluje vymezením ploch zeleně K10 a K11,

které budou bránit současně proti větrné erozi zemědělských půd. 

Naopak rozvoj dopravy v zastavitelné ploše Z15, určené pro umístění přeložky silnice
Lázně Bohdaneč – D11, přinese zvýšení emisí z dopravy. Vliv přípravy, výstavby a provozu

této nové trasy silnice na životní prostředí byl již řešen dokumentaci hodnocení vlivů záměru

„Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč – D 11“ na životní prostředí dle přílohy č. 4

zákona č. 100/2001 Sb.  (Vyhlas, Z. a kol. (2008), v jejímž rámci byla modelována rovněž

budoucí imisní zátěž řešeného území. Dokumentace konstatuje, že příspěvek komunikace I/36

i s doprovodnými komunikacemi v obytné zástavbě bude relativně nízký, pro suspendované

částice  frakce  PM10 se  jedná  o  zvýšení  na  úrovni  do 5  μg.m-3,  pro  benzen  0,012 μg.m-3,

pro oxid dusičitý 0,9 μg.m-3. 

Z rozptylové studie (ATEM, 2008) vyplývají pro území obce Pravy nejvyšší příspěvky

přeložky I/36 a doprovodných komunikací v hodnotách 1,5 μg.m-3 pro suspendované částice

frakce PM10 (průměrné roční koncentrace IHr PM10), 0,007 μg.m-3 pro benzen (průměrné roční

koncentrace IHr benzen), 0,5 μg.m-3 pro oxid dusičitý (průměrné roční koncentrace IHr NO2) a
8  μg.m-3  pro maximální  hodinové  koncentrace  oxidu  dusičitého  (IHk NO2).  Pro orientační

odhad imisního pozadí v roce 2020 uvažuje studie přibližně následující hodnoty:
• NO2 – průměrné roční koncentrace – cca 25 μg.m-3

• NO2 – maximální hodinové koncentrace – cca 100 μg.m-3

• suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace – cca 30 μg.m-3

• benzen – průměrné roční koncentrace – cca 1 – 1,5 μg.m-3

Zákon o ovzduší (201/2012 Sb.) stanovuje pro tyto látky následující imisní limity:
• NO2 – průměrné roční koncentrace – 40 μg.m-3

• NO2 – maximální hodinové koncentrace – 200 μg.m-3

• suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace –40 μg.m-3

• benzen – průměrné roční koncentrace –5 μg.m-3

V období  provozu dálnice  lze  tedy  očekávat  imisní  koncentrace  sledovaných látek
v ovzduší pod úrovní imisních limitů. Jedná se však pouze o orientační vyhodnocení, neboť

hodnoty  imisního pozadí  v  roce 2020 mohou být  výrazně odlišné od stávajících  (ATEM,

2008).
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V době  zpracování  rozptylové  studie  nebyla  realizována  zástavba  v ploše  bydlení

venkovského severovýchodně od plochy Z6, která je navržena k vyplnění proluky. Z imisích

map,  které  znázorňují  příspěvek  přeložky  I/36  a  doprovodných  komunikací  po  výstavbě

(ATEM, 2008) vyplývá, že tato zástavba se bude pohybovat v pásmu příspěvků:

•
NO2 – průměrné roční koncentrace – 0,4 – 0,6 μg.m

-3

•
NO2 – maximální hodinové koncentrace – 5 - 10 μg.m

-3

•
suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace – 1,5 - 2 μg.m

-3

•
benzen – průměrné roční koncentrace –0,005 – 0,010 μg.m

-3

I pro tuto zástavbu lze proto očekávat splnění imisních limitů výše uvedených látek

v ovzduší.  Jedná  se  však  opět  pouze  o  orientační  vyhodnocení,  neboť  hodnoty  imisního

pozadí v roce 2020 mohou být výrazně odlišné od stávajících.

4.3.2 Hluk 

Hluková situace v obcích je dnes závislá především na intenzitě dopravy a zejména

hluk z automobilové dopravy patří v současné době mezi nejzávažnější problémy životního

prostředí České republiky. Tento problém je v souvislosti s návrhem ÚP Pravy a v návaznosti

na záměry v oblasti dopravy nutno řešit. 

Základní  požadavky  na ochranu  obyvatel  před  hlukem  jsou  stanoveny  v  zákonu

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům,

resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká

hluk (zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby

hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb.

• Chráněným  venkovním  prostorem se  rozumí  nezastavěné  pozemky,  které  jsou

užívány  k  rekreaci,  sportu,  léčení  a  výuce  (s  výjimkou  lesních  a  zemědělských

pozemků 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, jakož i funkčně obdobných staveb.

• Chráněným  vnitřním  prostorem  staveb  se  rozumí  obytné  a  pobytové  místnosti,

s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu

a skladování. 

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna

2011,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací.  Limity  ekvivalentních

hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví jako součet základní

hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 4.3 (korekce se nesčítají).

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije

korekce –5 dB.
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Tab. 4.3: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Způsob využití území
Korekce (dB)

1) 2) 3) 4)

Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní
-5 0 +5 +15

Chráněné venkovní prostor lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní
0 0 +5 +15

Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné 

ostatní venkovní prostory
0 +5 +10 +20

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby,

dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících

vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků

a opravy vozů

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy

a dráhách.

3) Použije  se  pro  hluk  z  dopravy  na  dráhách  v  ochranném pásmu dráhy.  Použije  se

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem

z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 

4) Použije  se  v  případě  staré  hlukové  zátěže  z  dopravy  na  pozemních  komunikacích

s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu  2) a  3). Tato korekce

zůstává  zachována  i  po  položení  nového  povrchu  vozovky,  prováděné  údržbě

a rekonstrukci  železničních  drah  nebo  rozšíření  vozovek  při  zachování  směrového

nebo výškového vedení  pozemní  komunikace,  nebo  dráhy,  při  kterém nesmí dojít

ke zhoršení  stávající  hlučnosti  v chráněném  venkovním  prostoru  staveb  nebo

v chráněném  venkovním  prostoru,  a  pro  krátkodobé  objízdné  trasy.  Tato  korekce

se dále  použije  i  v chráněných  venkovních  prostorech  staveb  při  umístění  bytu

v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu

nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci

dostavby  proluk,  a  výstavby  ojedinělých  obytných  nebo  víceúčelových  objektů

v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. platí tedy pro obytnou zástavbu v místech,

kde převažuje hluk ze silniční dopravy z dálnic a silnic I. třídy a zároveň se nejedná o tzv.

starou zátěž, následující limity pro vnější hluk: 

LAeq = 60 dB pro denní dobu a 50 dB pro noční dobu,

pro hluk jiný než z dopravy

LAeq = 50 dB pro denní dobu a 40 dB pro noční dobu.
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Obdobně jako v případě budoucí imisní zátěže, i předpokládaná akustická zátěž byla

modelována  v rámci  dokumentaci hodnocení  vlivů záměru  „Přeložka silnice  I/36  v úseku

Lázně  Bohdaneč  –  D  11“ na životní  prostředí  dle  přílohy  č.  4  zákona  č.  100/2001  Sb.

(Vaňová, H., 2008 in Vyhlas, Z. a kol. (2008). Pro obec Pravy bylo použito osm výpočtových

bodů, v kterých se předpokládané hladiny hluku pohybují v rozsahu 40,0 – 56,3 dB v denní

době  a  32,8  – 48,2  v noční  době.  Překročení  limitních  hladin  akustické  zátěže  tedy  není

předpokládáno.

Obr. 4.3: Grafická prezentace jednotlivých lokalit (výřez část obce Pravy) v programu

Hluk + verze 7,16 – izofony LAeq,T ve dne po 5 dB (Vaňová, H., 2008 - výřez)

V době  zpracování  hlukové  studie  nebyla  realizována  zástavba  v ploše  bydlení
venkovského  severovýchodně  od  plochy  Z6,  která  je  navržena  k vyplnění  proluky.

Z hlukových  map,  které  znázorňují  akustickou  zátěž  způsobenou  vlivem  přeložky  I/36

po výstavbě  (Vaňová,  H.,  2008)  je  možné  provést  orientační  odhad  akustické  zátěže  této

zástavby. Ve výpočtovém bodu 5 jsou předpokládané hodnoty hluku LAeq – den 48,8 / 47,2

dB, L  Aeq – noc 42,6 / 41,0. Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m / 6 m. tj. přízemí / I. patro

pro chráněný venkovní prostor staveb tj. 2 m před fasádou. Dle map akustické zátěže se dá

odhadnout  poloha zastavitelné  plocha  Z6 ve  stejném pásmu akustické  zátěže.  Dle závěru

akustické studie v obci Pravy nedojde k překračování platných hygienických limitů (Vaňová,

H., 2008).

Ve  stávající  ploše  BV  na  SV  řešeného  území  se  předpokládaná  hladina  hluku

přibližuje pásmu vyšší zátěže – izofony v mapách jsou vyneseny v kroku po 5 dB. 

Dále návrh ÚP Pravy vymezuje pro izolaci obce od tělesa dálnice D11 plochu určenou
k zalesnění.

Ostatní  zastavitelné  plochy  návrhu  ÚP  Pravy  nezakládají  předpoklad  zvýšení

akustických hladin v chráněných venkovních prostorech.
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4.4 Vliv na vody

4.4.1 Odpadní vody, pitné vody

Návrh ÚP Pravy zachovává stávající způsob zásobování obce pitnou vodou a stávající

systém  odkanalizování  obce.  Navrhované  rozvojové  plochy  jsou  lokalizovány v dosahu

veřejného vodovodu a kanalizace. 

4.4.2 Vliv na povrchové a podzemní vody 

V k.ú. Pravy se nacházejí tři vodní zdroje v lese východně od obce, k jejichž ochraně

vodních zdrojů Pravy byla vyhlášena pásma hygienické ochrany I. a II. stupně (s rozlišením

na IIa , IIb). Většina zastavitelných ploch návrhu ÚP Pravy je situována zcela nebo částečně

v ochranném pásmu vodního zdroje IIb.

Rovněž plocha Z15 prochází ochranným pásmem vodního zdroje II.  stupně délkou

750 m. Dokumentace hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč

– D 11“ na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. (Vyhlas, Z. a kol. (2008)

proto doporučuje v tomto úseku přijmout zvýšená technická a bezpečnostní opatření, která

zabrání znečištění při stavbě a dále během provozu komunikace. Opatření se týkají zamezení

znečištění podzemních a zároveň i povrchových vod. Zpevněné plochy musí být nepropustné

(tj.  betonové kryty,  zpevnění krycími  vrstvami s asfaltovými pojivy  za tepla,  příp.  dlažba
z kostek) a obdobně  musí být zabezpečena  zařízení k odvádění vody, tj. kanalizace a volné

otevřené příkopy s utěsněním alespoň do vzdálenosti 2 m do přilehlého terénu. Dále se jedná

se především o  vybudování  ochranných  nádrží  na odtoku z tělesa  komunikace  –  dešťové

usazovací nádrže  s technickým zabezpečením  (oddělení  s  nornými  stěnami,  příp.  sorpční

filtry) pro záchyt plovoucích a usaditelných látek smývaných s povrchů vozovek.  

V období přípravy a realizace stavby bude nezbytné v celém úseku průchodu OP II. st.

vodního  zdroje realizovat  odvedení  dešťových  vod s  povrchu  vozovky  nepropustným

odvodněním  (nepropustné  žlaby,  vodotěsné kanalizace)  se  zabudovanými  záchytnými

a usazovacími nádržemi, lapači ropných a ostatních škodlivých látek. Při dodržení uvedených

technického řešení odvodnění dešťových vod z povrchu dálnice není předpoklad ovlivnění

kvality ani kvantity žádného z útvarů podzemních a povrchových vod v tomto úseku. 

Ve vazbě na plánovanou přeložku silnice II/323 vyvolanou přeložkou silnice I/36 je
navržena plocha smíšená obytná komerční Z10. Jedná se o plochu, v které je přípustná výroba

i  zemědělství,  a  která  je  s  ohledem na  charakter  a  velikost  sídla  navržena  jako  smíšená.

Záměry v této ploše bude nutno posoudit z hlediska vlivu na podzemní vody v navazujících

územních řízeních dle stavebního zákona.

Realizaci  jiných  aktivit,  které  by  byly  v rozporu  s ochranou  povrchových

a podzemních  vod  v řešeném území,  návrh  ÚP  Pravy nepředpokládá.  Ostatní  zastavitelné

plochy vymezené návrhem ÚP nezakládají negativního vlivu na podzemní a povrchové vody. 
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4.4.3 Změna  odtokových  poměrů  ze  zastavěných  ploch  a  protipovodňová

opatření

Návrh ÚP Pravy předpokládá realizaci nových zastavěných ploch, z kterých bude část

vod,  která  se  nyní  vsakuje  na  zemědělských  pozemcích,  odvedena  do  vod  povrchových

a dojde  ke  snížení  retenční  kapacity  území  tím,  že  se  zmenší  plochy  území  vhodné

pro zasakování  srážkové vody  a  vody  z tání sněhu.  Naopak plochy  ÚSES,  plochy  určené
k zalesnění  a  plochy  ochranné  a  izolační  zeleně  budou  mít  pozitivní  vliv  na  zachycení

přívalových dešťových vod, zpomalení jejich odtoku a udržení vody v krajině. 

4.5 Zvýšení produkce odpadů 

Obec Pravy má zajištěn pravidelný odvoz odpadu a jeho likvidaci mimo vlastní území.

Odpady v obci se třídí a svoz a poplatek za komunální odpad zahrnuje likvidaci zbytkového

komunálního  odpadu,  využití  kontejnerů  na  separovaný  sběr  skla,  které  jsou  rozmístěny

po obci  a  odkládání  nebezpečného  odpadu při  mobilním svozu.  Zimní  svoz  komunálního

odpadu  probíhá  jednou  týden,  letní  svoz  v čtrnáctidenních  intervalech,  svoz  tříděného

pytlového odpadu (plasty, papír, tetrapak) jednou za měsíc (www.pravy.cz).

Právnické  osoby  mají  mít  povinnost  nakládat  s odpady  podle  platné  legislativy,  tj.

podle  zákona  č.  185/2001  Sb.,  ve znění  pozdějších  předpisů,  vyhláškou  č. 381/2001  Sb.

(Katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Podnikatel,  kterému  při  jeho  činnosti  vzniká  odpad  (je  původcem  odpadu),  je  povinen
odstraňovat  jej  v  souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech.  V souvislosti

s podnikatelskými  aktivitami  na  územním  plánem  vymezených  zastavitelných  plochách

smíšených obytných - komerčních (plochy SK) budou původci vznikajících odpadů firmy,

které budou provádět úpravu území, vlastní výstavbu a dále provoz jednotlivých firem. 

4.6 Vliv na horninové prostředí

V území obce Pravy nejsou plochy pro dobývání ložisek nerostů, chráněná ložisková

území, ani plochy sesuvů.

4.7 Změna vegetace, vliv na faunu 

Návrh  ÚP  Pravy  nepočítá  se  záborem  lesních  pozemků  (PUPFL),  nebo  pouze

v minimálním  rozsahu  v koridoru  Z15  a  Z17.  Většina  zastavitelných  ploch  vymezených

územním plánem je v současné době zařazena do ZPF a využívána zpravidla jako orná půda.

Jejich  vymezení  proto  nezakládá  předpoklad  ovlivnění  nebo  ohrožení  populací  zvláště

chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů ani jejich reprodukčních prostor.

Významný  podíl  návrhových  ploch  tvoří  plochy  s funkcí  ZP  pro  založení  nebo

stabilizaci skladebných částí ÚSES, pro interakční prvky a pro ochrannou a izolační zeleň.
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V těchto plochách je potenciál  zvýšení biodiverzity  ve srovnání se stávajícími zemědělsky

obhospodařovanými plochami.

4.8 Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz

Krajinným rázem se  rozumí zejména  přírodní,  kulturní  a  historická  charakteristika

určitého místa či oblasti.  Krajina je zákonem chráněna před činností snižující její přírodní

a estetickou hodnotu. Předmětem ochrany  krajinného rázu jsou všechny  přírodní,  kulturní,
historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny. 

Obec  Pravy leží  v agrární  krajině  v širší  nivě  řeky  Labe,  jejíž  reliéf  tvoří  plošiny

vyšších a  středních  fluviálních teras.  Předností  její  polohy  je  zachovalé  přírodní prostředí

s lesy,  vodními  plochami,  nivami  drobných  vodních  toků  a  břehovou  zelení.  V území  je

vymezena  poměrně  hustá  síť  územního  systému  ekologické  stability.  Obec  je  natolik

obklopena lesy, že není zřetelná z dálkových pohledů a naopak. 

Do  této  krajiny  významně  zasáhla  stavba  dálnice  D11  –  technického  prvku,

umístěného  ve  volné  krajině.  Negativním prvkem je  rovněž  areál  budov dálniční  policie

a údržby dálnic nacházejí se severovýchodně od Prav.

Zástavba obce Pravy je různorodá, tvoří převážně starší rodinné domy klasického typu

se  sedlovou  střechou  a  jedním,  maximálně  2  nadzemními  podlažími  a  podkrovím,

se zahradami nebo s drobnými hospodářstvími,  které  tvoří  většinovou zástavbu v centrální
části  obce.  V jižní  části  vyrůstá  postupně  nová  individuální  zástavba,  která  je  spíše

příměstského typu – menší stavební parcely, menší plochy zahrad. V obci se uchovala pouze

jedna drobná památka místního významu (pískovcový kříž z roku 1859).

Území  obce  je  charakterizované  středním  až  velkým  měřítkem,  které  vytvářejí

zemědělsky  využité  plochy  orné  půdy  (JV  území).  V severní  části  území  se  jedná  spíše

o střední měřítko, bloky orné půdy se střídají s trvalými travními porosty, vodními plochami

přirozenými břehovými porosty podél vodních ploch a lesy - viz Obr. 4.4. 
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Obr. 4.4: Ortofotomapa obce Pravy (http://maps.google.cz)

 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje stanovují základní zásady péče o krajinu

při plánování změn v území. 

• vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání; 

• chránit  a  rozvíjet  základní  atributy  stability,  funkčnosti  a  vzhledu krajiny,  zejména

strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní

charakteristiky krajinného rázu; 

• rozvíjet retenční schopnost krajiny; 

• respektovat  výjimečné  části  krajiny  chráněné  dle  příslušných  zákonů  a  podmínky

jejich ochrany; 

• preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových

území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; 

• cestovní  ruch  rozvíjet  ve  formách  příznivých  pro  udržitelný  rozvoj,  nepřipouštět

rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; 

• respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově

a tvarově vhodnými stavbami; 

• při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní umisťování staveb, které

mohou  díky  své  výšce  a/nebo  svým  plošným  parametrům  narušit  krajinný  ráz,

vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. 

ZÚR stanovují jako úkol pro územní plánování upřesnit zásady pro jednotlivé krajinné

typy  v územních plánech.  Pro lesozemědělskou krajinu,  v které  je  také lokalizována obec

Pravy, stanovují ZÚR následující zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
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• lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat

tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; 

• zastavitelné plochy  mimo zastavěná území obcí navrhovat  pouze v nezbytně nutné

míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou

vymezovány na úkor ploch lesa; 

• zábor  PUPFL  připouštět  pouze  v  nezbytných  odůvodněných  případech  výstavby

technické a dopravní infrastruktury; 

• chránit  a  rozvíjet  harmonický  vztah  sídel  a  zemědělské  krajiny,  zejména  udržovat

vyvážený  podíl  zahrad  a  trvalých  travních  porostů  a  zastavěných  a  intenzivně

využívaných ploch; 

• rekreační  ubytovací  zařízení  s  vyšší  kapacitou  lůžek  připouštět  pouze  na  základě

vyhodnocení únosnosti krajiny.  

Návrh  ÚP  Pravy  respektuje  krajinný  ráz  řešeného  území,  uspořádání  krajiny  není
územním plánem měněno, naopak vymezením zastavitelných ploch vytváří v území ucelený

komplex,  přičemž  navazuje  v  jednotlivých  lokalitách  na  původní  funkce  území.  Návrh

preferuje  zachování  a  ochranu  přírodních  funkcí  území,  proto  vymezuje  rozsáhlé  plochy

v území pro plnění funkce ÚSES, plochy zeleně a plochy lesní. Tyto plochy posílí ekologický

potenciál krajiny a budou mít i příznivý vliv na krajinný ráz oblasti.

Cizím technickým prvkem v krajině  tak  bude pouze přeložka  silnice  I/36,  záměr

požadovaný v území obce nadřazenou dokumentací. Silnice však bude v k.ú. Pravy vedena

převážně  v trase  stávající  silnice  III/3236  Pravy  -  Křičeň  a  dále  v  polích, proto  její  vliv

na krajinný ráz nebude významně negativní.
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA 

S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ 

OBLASTI

5.1 Systém NATURA 2000

Hodnocení  vlivu ÚP Pravy  na  soustavu  Natura  2000 provedl  RNDr. Lukáš  Merta,

Ph.D. v samostatné studii (Územní plán Pravy,  Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona

č. 114/92  Sb.)  se  závěrem,  že  hodnocená  koncepce  –  Územní  plán  Pravy nebude  mít

významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000

ani  na jejich  celistvost.  Návrh  ÚP Pravy  nevymezuje  žádné  rozvojové plochy  v konfliktu

s evropsky významnou lokalitou Michnovka – Pravy (CZ0533012).

5.2 Skladebné části ÚSES 

Popis  skladebných  částí  ÚSES v území  je  obsahem Kap.  3.2.6  tohoto  dokumentu

a Kap.  B/I.3a  Odůvodnění  územního plánu. Územní plán  Pravy  vymezuje  skladebné části

územního  systému  ekologické  stability  krajiny  v souladu  s nadřazenou  dokumentací  (viz

Kap.1) a doplňuje lokální skladebné části ÚSES. Zastavitelné plochy návrhu ÚP Pravy nejsou

s územním systémem ekologické stability v konfliktu. 

5.3 VKP

Významné krajinné prvky  (VKP) jmenovitě  uvedené  ustanovením § 3 písmeno b)

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na území
obce  Pravy  jsou  lesy,  vodní  toky  a  vodní  plochy.  Návrh  ÚP Pravy  nepředpokládá  zásah

do VKP, pouze  plocha  Z15 je  vymezena  plochou 0,23  ha  a  plocha  Z17 0,34 ha,  obě  na

pozemcích určených  k plnění funkce  lesa.  Reálný zábor  však v případě  plochy  Z17 bude

minimální, v ploše Z15 není ani předpokládán.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, 

SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A 

PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VČETNĚ 

VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ 

Odhad  významnosti  vlivů  posuzované  koncepce  byl  řešen  pomocí  metodiky

vyhodnocování  vlivů  liniových  staveb  na  životní  prostředí  (Bajer  a  kol.,  2000).  Přestože

metodika je vypracována pro konkrétní typ záměrů, je vhodná rovněž pro posouzení vlivu

návrhových ploch územního plánu, neboť umožňuje propojení všech kritérií do jedné, snadno

hodnotitelné a objektivně porovnatelné veličiny. V souladu s touto metodikou jsou jednotlivé

záměry  ohodnoceny  koeficientem významnosti,  který  v sobě  zahrnuje  velikost  vlivu,  jeho

časový rozsah, reverzibilitu vlivu a další parametry a nabývá následujících hodnot:

• významný nepříznivý vliv: - 8 až - 11

• nepříznivý vliv: - 4 až - 7

• nevýznamný až nulový vliv:    0 až - 3

• příznivý vliv:    1

Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady  přímého vztahu mezi velikostí

vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další

kritéria  jsou  již  prostě  přičtena.  Možnost  ochrany  je  stanovena  jako  číslo  mezi  0  -  1

a vyjadřuje účinnost ochrany od 0 % (=0) do 100 % (=1).

Koeficient  významnosti =  -  (velikost  × časový rozsah)  + reverzibilita  + citlivost

území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty

pro velikost vlivu < 0 platí:

Koeficient  významnosti  výsledný =  -  koeficient  významnosti  ×  (1  -  možnost

ochrany)

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1

Kritéria,  podle  kterých  se  hodnotí  koeficient  významnosti,  nabývají  následujících

hodnot:

Velikost vlivu:

• významný nepříznivý vliv -2

• nepříznivý vliv -1

• nevýznamný až nulový vliv  0

• příznivý vliv  1
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Časový rozsah:

• trvalý -3

• dlouhodobý -2

• krátkodobý -1

Reverzibilita:

• nevratný -3

• kompenzovatelný -2

• vratný -1

Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů):

• ano -1

• ne  0

Mezinárodní vlivy:

• ano -1

• ne  0

Veřejnost:

• ano -1

• ne  0

Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů):

• ano -1

• ne  0

Možnost ochrany:

• úplná  1

• částečná  0,1 - 0,9

• nemožná  0

Míra  vlivu  záměru  na  jednotlivé  složky  životního  prostředí  je  doplněna  o  popis

nejvýznamnějších střetů. Hodnocení velikosti vlivu bylo provedeno pomocí Katalogu kritérií

pro  vyhodnocení  významnosti  vlivu  na  životní  prostředí,  který  je  součástí  výše  zmíněné

metodiky. Při hodnocení záměru je zatíženo s určitou mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze

o  vymezení  plochy,  pro  kterou  není  známa  konkrétní  podoba  jednotlivých  záměrů.

Při identifikaci  potenciálně  negativních  vlivů  byly  zkoumány  i  možné  kumulativní

a synergické vlivy.

V případě, že byl identifikován střet vlivu koncepce s některým z limitů, neznamená

to automaticky, že dojde k negativnímu ovlivnění. Je zde identifikováno riziko, které bude

v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí

v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V  Tabulce  6.1  je  hodnocena  velikost  potenciálního  vlivu  vymezení  jednotlivých

zastavitelných ploch na životní prostředí.  Míra vlivu každého záměru na složky  životního
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prostředí je vyjádřena v maticové tabulce, nejvýznamnější střety jsou popsány a ohodnoceny

v následujících kapitolách.  Základem pro stanovení závažnosti  vlivu jsou expertní  odhady,

které identifikují počet a rozsah střetů rozvojových záměrů s územními a environmentálními

limity využití území. Pro návrhové plochy, u nichž je identifikován nepříznivý vliv, je dále

zjištěn koeficient významnosti.

Plocha Z15, která je vymezena návrhem ÚP Pravy, není v této kapitole hodnocena,

neboť záměr již byl  posouzen podle  § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na

životní  prostředí,  a  k posouzení  vlivů provedení  záměru  na životní  prostředí  bylo  vydáno
stanovisko KÚ Pardubického kraje ze dne 24.09.2008, č.j.: KrÚ 211-48/2007/OŽPZ/JI. Podle

§ 10b odst. 3 zákona 100/2001 Sb., v aktuálním znění, mohou být při posuzování koncepce

podle  tohoto  zákona  využity  údaje  z jiného  posuzování,  pokud  odpovídají  údajům  podle

tohoto  zákona.  Z důvodu  zamezení  opakovaného  posuzování  (viz  Směrnice  Evropského

parlamentu a Rady 2001/42/ES, čl. 4, odst. 3) není proto v Kap. 6 plocha Z15 mimo slovního

komentáře  k jednotlivým  složkám  ŽP  tabulkově  a  číselně  hodnocena.  V následujících

kapitolách pak jsou využity závěry výše uvedeného posouzení a stanoviska KÚ Pardubického

kraje. 

Tab. 6.1: Hodnocení velikosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP
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Z1 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z2 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z3 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z5 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z6 BV 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z7 BV 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z8 BV 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z9 BV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z10 SK 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z11 PV 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

Z13 DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z14 DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z16 SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z17 DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z18 DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K1 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 +1 0 0

K2 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 +1 0 0

K3 ZP +1 0 +1 0 -1 0 0 +1 0 +1 0 0

K4 ZP +1 0 +1 0 -1 0 0 +1 0 +1 0 0
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K5 NL +1 0 +1 0 -1 +1 0 +1 0 +1 0 0

K6 NL 0 0 0 0 -1 +1 0 +1 0 +1 0 0

K7 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

K8 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 +1 0 0

K9 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 +1 0 0

K10 ZP +1 0 +1 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

K11 ZP +1 0 +1 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

K12 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

K13 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

K14 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

K15 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0

K16 ZP 0 0 0 0 -1 0 0 +1 0 +1 0 0

6.1 Vliv na ovzduší a klima

Mimo předpokládaného zvýšení dopravní zátěže v ploše Z15 (viz Kap. 4.3.1) návrh

Územního plánu Pravy nezakládá předpoklad významné změny imisní situace na území obce

ani umístění významného zdroje emisí.

Dle použité stupnice vlivů považujeme vliv zdroje za nevýznamný až nulový, pokud je

imisní příspěvek zdroje menší jak 20 % referenční  hodnoty  a není překročen imisní limit

ve vztahu k průměrným ročním koncentracím, případně imisní příspěvek zdroje představuje

méně  jak  20  %  zákonného  limitu.  Takový  vliv  je  možno  předpokládat  u  ostatních

zastavitelných ploch návrhu ÚP Pravy. 

Navržená plocha smíšená obytná – komerční SK je podmínkami využití definována

jsou plocha pro výrobu a služby s příměsí bydlení, v které je umožněna rovněž  zemědělská

výroba slučitelná s hlavním využitím. Z hlediska zemědělské výroby by měly být v této ploše

vyloučeny  činnosti,  u kterých lze predikovat pachovou zátěž. Rovněž plochy  SV, kde jsou

podmínkami  využití  ploch  umožněny  výrobní  a  nevýrobní  služby  slučitelné  s  hlavním

využitím a  zemědělství  slučitelné s  hlavním využitím,  by  měly  být  v podmínkách využití

vymezeny  jako  plochy  bez  vlivů  za  své  hranice.  V nich  bude  minimalizace  jejich  vlivů
na životní prostředí prosazena v rámci standardních postupů územního řízení.

Významné  změny  imisní  situace  v  obci  z vytápění  nových  objektů  není  nutné

předpokládat,  neboť  obec  je  plynofikována  a  všechny  rozvojové  plochy  jsou  umístěny

v dosahu  středotlakého  plynovodu.  Ani  rozvoj  dopravy,  vyvolaný  novou  výstavbou

na zastavitelných  plochách  SV,  BV  a  SK,  se  nedá  očekávat  v objemech,  které  by  měly

potenciál ovlivnit imisní situaci v obci. 
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Pozitivní vliv na odclonění emisí z dálnice D11 bude mít vymezení plochy K5, určené

k zalesnění a ploch izolační zeleně K3, K4 ,K10 a K11.

Vliv ÚP Pravy na změnu klimatu není předpokládán.

6.2 Fyzikální vlivy – hluk

Obdobně  jako  v případě  vlivu  na  kvalitu  ovzduší  mimo vlivu  plánované  přeložky

silnice I/36 v ploše Z15 není předpokládán vliv zastavitelné plochy smíšené obytné komerční

a  ploch  smíšených  obytných  venkovských  na zvýšení  akustické  zátěže obyvatel  obce,  ani

významný vliv dopravy, vyvolané záměry v těchto plochách.

Pro zastavitelné plochy č. Z6, Z7 a Z9 požaduje návrh ÚP v dalším stupni projektové

přípravy  u  lokalit  prokázat,  že  nebudou  překročeny  maximální  přípustné  hladiny  hluku

v chráněných vnitřních i venkovních prostorách a venkovních prostorech staveb. 

6.3 Vliv na obyvatelstvo, lidské zdraví, sociálně-ekonomické vlivy

Vlivy záměru na obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin:

• vliv na lidské zdraví

• sociálně-ekonomický vliv

6.3.1 Vliv na lidské zdraví

Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s vymezením zastavitelných ploch územním

plánem je v přímé souvislosti s posouzením imisní a hlukové zátěže lokality.

Hodnocení  rizika  (Risk  Assessment)  je  postup,  který  využívá  syntézu  všech

dostupných  údajů  a  nejlepší  vědecký  úsudek  pro  určení  druhu  a  stupně  nebezpečnosti

představovaného určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu

mohou  být  působení  tohoto  faktoru  vystaveny  jednotlivé  skupiny  populace  a  konečně

charakterizace  existujících  či  potenciálních  rizik  z uvedených  zjištění  vyplývajících.

V procesu hodnocení rizika je nutno identifikovat dvě základní veličiny:

• Nebezpečnost (Hazard) - vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka

či na životní prostředí. 

• Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž za definovaných

podmínek (za definované expozice) může dojít k poškození zdraví.

Ve fázi hodnocení vlivu záměrů územního plánu nelze identifikovat imisní zátěž ani

akustickou expozici, kterým bude obyvatelstvo potenciálně vystaveno. Výjimkou je záměr

přeložky  silnice  I/36  v ploše  Z15,  pro  kterou  již  byly  zpracovány  v rámci  procesu  EIA

rozptylové a hlukové studie, na jejichž základě bylo možno predikovat vliv záměru na veřejné

zdraví se závěrem, na základě výsledků hodnocení lze konstatovat, že automobilový provoz
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na hodnocené přeložce nezpůsobí poškození zdraví u obyvatel  žijících v nejbližším okolí,

nelze  však  vyloučit  obtěžování  obyvatel.  Podmínky  pro  eliminaci  nebo  snížení  vlivů

na veřejné zdraví v rámci výstavby a provozu přeložky silnice I/36 jsou zařazeny do návrhu

stanoviska příslušného úřadu (stanovisko KÚ Pardubického kraje ze dne 24.09.2008, č.j.: KrÚ

211-48/2007/OŽPZ/JI).

Ostatní  návrhové  plochy  ÚP  Pravy  nezakládají  předpoklad  negativního  vlivu

na veřejné zdraví. Přínosem je naopak vymezení ploch zeleně, z nichž jednoznačně pozitivní

vliv budou mít plochy K3, K4, K5, K10 a K11 pro odclonění dálnice D11 z hlediska zábrany
šíření emisí, částečně hluku, ale i pro psychologický efekt vizuální bariéry.

Proto  byl  pro  vyhodnocení  vlivů  a  koeficientu  významnosti  pro  vlivy  na  ovzduší

a akustickou zátěž a  v souladu  s metodikou byl  pro zastavitelné  plochy  návrhu  ÚP Pravy

zvolen nevýznamný až nulový vliv (0), který je charakterizován následovně:

• do  obytných  území  v okolí  budou  pronikat  nečetné  fyzikální,  chemické  nebo

biologické škodliviny,  které spolu s pozadím (stavem při  nulové variantě) zůstanou
spolehlivě pod stanovenými limity,

• případné  negativní  dopady  na  pohodu,  kvalitu  života  a  zájmy  obyvatelstva  budou

malé,

• do obytných území nebudou pronikat žádné zdravotně významné fyzikální, chemické

nebo biologické vlivy (přímé, nepřímé, pozdní) v měřitelných úrovních,

• nebudou  nepříznivě  dotčeny  žádné  zájmy  okolního  obyvatelstva,  nebudou  působit

žádné negativní psychosociální vlivy,

• do  obytného  území  nebudou  v měřitelných  množstvích  emitovány  zdravotně

významné faktory, pro něž není stanoven limit.

Návrh ÚP Pravy  predikuje  z hlediska vlivů na zdraví  lidí  rovněž pozitivní aspekty

volnočasových aktivit zaměřených na sport, neboť v území stabilizuje cyklostezku č. 4275,
Lázně  Bohdaneč  –  Klamoš  (viz  Obr.  6.1).  Návrh  ÚP  vytváří  podmínky  pro  realizaci

samostatně vedené cyklotrasy (trasa v souběhu se silnicí II/323 a III/3236 a dále jako součást

plochy pro přeložku silnice I/36 Z15). Cyklotrasa je vymezena jako veřejně prospěšné stavby

VD4, VD5 a VD7.  Další rozvoj cyklotras mimo stávající  plochy  s rozdílným využitím je

blokován koridorem pro umístění  přeložky  silnice  I/36,  návrh ÚP však připravuje  prostor

v ploše veřejně prospěšného opatření VZ4 (izolační zeleň) pro průchodnost krajiny pro pěší

a cyklisty. Následné umisťování cyklostezek bude možné následně, příp. souběžně s realizací

I/36.
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Obr. 6.1: Cyklostezky v k.ú. Pravy (zdroj www.mapy.cz)

6.3.2 Sociálně-ekonomický vliv

Návrh ÚP Pravy vytváří podmínky a předpoklady pro zvýšení počtu pracovních míst

v řešeném  území  vymezením  plochy  smíšené  obytné  komerční  Z10  a  umožňuje  rozvoj

podnikatelských aktivit  rovněž v plochách smíšených  obytných venkovských SV. Jedná se

o plochy typické pro tuto obec, jejichž využití také nejlépe stabilizuje obyvatelstvo v území.

Tyto plochy jsou v Tab. 6.1 hodnoceny kladným vlivem. 

6.4 Vliv na půdu

Zábor zemědělského půdního fondu je jedním z nejvýznamnějších vlivů návrhu ÚP

Pravy na životní prostředí. Rozbor vlivu návrhových ploch na zemědělský půdní fond byl

předmětem Kap. 4.1. Zábor ZPF je následně hodnocen podle následující škály významnosti,

hodnocení jednotlivých ploch je uvedeno v Tab. 6.1:

Významný nepříznivý vliv (-2):

• záměr představuje zábor ZPF o rozloze větší než 10 ha,

• pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany představují zábor větší než 1 ha
(zpřísnění proti metodice, kde je dáno „z celkového záboru ZPF převažují pozemky
s nejvyššími povolenými třídami ochrany“).

Nepříznivý vliv (-1):

• záměr představuje zábor ZPF o rozloze od 0,3 do 10 ha,
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• pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany představují zábor od 0,1 do 1 ha

(zpřísnění proti metodice, kde je dáno „z celkového záboru ZPF převažují pozemky

s nejvyššími povolenými třídami ochrany“).

Nevýznamný až nulový vliv (0):

• záměr  představuje  zábor  ZPF  o  rozloze  pod  0,3  ha  nebo  pod  0,1  ha  pozemků

s nejvyššími  povolenými  třídami  ochrany  (zpřísnění  proti  metodice,  kde  je  dáno

„záměr představuje zábor ZPF o rozloze pod 0,3 ha“),

• záměr nepředstavuje zábor ZPF.

Příznivý vliv (+1):

• záměr potenciálně vytváří předpoklad pro rozšíření rozlohy ZPF.

Zastavitelné  plochy  návrhu  územního  plánu  Pravy jsou  situovány  téměř  výhradně

na půdách v III., IV. a V. třídě ochrany ZPF a jejich rozsah se mimo koridoru přeložky silnice

o ploše cca 24 ha pohybuje do 2,46 ha (Z10). Pouze v ploše Z1 je požadován zábor půdy v II.

tř. ochrany ZPF o rozsahu 0,2 ha (a v ploše Z16 0,01ha). Většina těchto ploch je hodnocena

velikostí vlivu na zemědělský půdní fond v hodnotě -1 (viz Tab. 6.1). Rovněž plochy změn

v krajině je možno z hlediska záboru ZPF charakterizovat mírně negativním vlivem. 

Výpočet koeficientu významnosti je předmětem Tab. 6.2. Možnost ochrany je zvolena

částečná v hodnotě 0,5 a ochranou se rozumí dále následující kroky:

• V konkrétní  projektové  dokumentaci  jednotlivých  záměrů  upřednostňovat  řešení

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity. 

• Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak,  aby byla

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity.

• Péče o sejmutou ornici a její následné využití.

Tab. 6.2:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na půdu (velikost vlivu -1)

Plochy SV, BV, SK, PV

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1

Citlivost - ne 0 Možnost ochrany - částečná 0,5

Koeficient významnosti -3,5 Nevýznamný až nepříznivý vliv

Pro plochy izolační a ochranné zeleně ZP a plochy lesní není koeficient významnosti

pro zábor ZPF vyčíslen, neboť využití půdy pro tyto záměry neznamená její znehodnocení,

ale dotčená půda může být kdykoli  do budoucna navrácena  k zemědělskému využití.  Tyto

plochy  rovněž  plní  v území  funkci  protierozní,  tj.  zabraňují  splavování  ornice  nebo  její
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odnášení  větrem,  a  zvyšují  retenci  území  z hlediska  srážkových  vod.  Návrh  ÚP  Pravy

vymezuje  funkční  plochy  zeleně  K10,  K11  a  K13  jako  veřejně  prospěšné  opatření

pro rozčlenění rozsáhlých bloků orné půdy a snížení jejich eroze. Plochy budou plnit zároveň

funkci zprůchodnění krajiny pro pěší v souladu s výsledky komplexních pozemkových úprav.

Rovněž realizace ÚSES bude mít příznivý vliv na zmírnění projevů půdní eroze. 

6.5 Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa

Návrh ÚP Pravy předpokládá dotčení hospodářského lesa na 0,23 ha v ploše Z15 a

0,34 v ploše Z17. Vliv plochy Z17 je hodnocen jako nevýznamný až nulový (0), neboť trasa

cyklostezky Lázně Bohdaneč - Klamoš bude vedena v souběhu se stávající komunikací II/323

a vliv na PUPFL bude minimální. Vymezuje dvě plochy k zalesnění – K5 a K6 (vliv +1 – viz

Tab. 6.1).

6.6 Vliv na horninové prostředí

V  řešeném  území  ÚP  Pravy  nejsou  evidovány  plochy  sesuvů,  dobývací  prostory,
chráněná ložisková území, poddolovaná území, ani prognózní zásoby nerostných surovin. 

6.7 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru

Z hlediska  vlivů na  biologickou  rozmanitost mají  návrhové  plochy  ÚP  Pravy

ve svém důsledku nevýznamný až nulový vliv (0), neboť jejich využití

• nepředstavuje možnost šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin do okolí,

• nepředstavuje možnost výskytu (zavlečení) obtížných živočichů do okolí,

• nepředstavuje riziko přenosu nákaz.

Vliv na faunu a flóru

Dokumentace  hodnocení  vlivu  záměru  přeložky  silnice  I/36  na  životní  prostředí

(Vyhlas, Z. a kol., 2008) hodnotí vlivy záměru na faunu jako slabé, neboť záměr stavby nové

silnice ovlivní poměrně malé množství druhů živočichů, které se v území rozmnožují nebo

zde mají potravní areály.  Z hlediska vlivu na flóru studie konstatuje, že  v celé délce trasy

záměru nebyl zjištěn žádný druh chráněný zákonem 114/92 Sb. nebo uvedený v červené knize

ohrožených druhů.

Rovněž vliv ostatních zastavitelných ploch návrhu ÚP Pravy lze považovat za málo

významné, neboť prakticky všechny rozvojové plochy jsou lokalizovány v prostoru agrocenóz

a v těsné návaznosti na současné zastavěné území. 

Naopak v plochách K1 až K16, určených pro ÚSES, lesní plochy a zeleň vytváří návrh

ÚP Pravy nové prostorové podmínky (nové lokality) pro faunu a flóru včetně nových ploch

a prostorů pro hnízdění, čímž umožní zvýšení druhové rozmanitosti v řešeném území (vliv +1

– viz Tab. 6.1).

57



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP PRAVY

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA      NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6.8 Vliv na vodu 

Vliv  ploch  návrhu  ÚP Pravy  na  podzemní,  povrchovou  vodu  a odtokové  poměry

v území  je  podrobně  řešen  v Kap.  4.4.  včetně  problematiky  střetu  plochy  pro  umístění

přeložky  silnice  I/36  s ochranným  pásmem  vodního  zdroje  II.  stupně  (IIb).  Mimo  tuto

zastavitelnou  plochu  nezakládá uplatnění  Územního  plánu  Pravy  předpoklad  negativního

vlivu na povrchové vody nebo podzemní vody. Pokud by se v plochách SK nebo SV vyskytly

záměry  s potenciálním  vlivem  na  kvalitu  vod,  bude  nutno  je posoudit  v navazujících

územních řízeních dle stavebního zákona.

Na  retenční  schopnost  krajiny  bude  mít  pozitivní  efekt  především  vymezení

rozsáhlých ploch s funkcí  ZP nebo NL.  Porosty  v nich posílí  retenční  schopnosti  krajiny,

způsobí zpomalení odtoku srážkových vod a udržení vody v krajině. 

6.9 Vliv na ÚSES a VKP

Návrh ÚP Pravy vymezuje skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES jako

plochy  stabilizované  a  doplňuje  je  skladebnými  částmi  lokálního  ÚSES  –  biokoridory

v plochách K1, K2, K8, K9 a K16, které vymezuje jako plochy veřejně prospěšných opatření

VU1 až VU5, a K3, K4 jako plochy veřejně prospěšných opatření VZ3, VZ4 (vliv +1 – viz

Tab. 6.1) a 

Významné krajinné prvky v území jsou návrhem ÚP Pravy doplněny dvěma plochami,

určenými k zalesnění – K5, K6 (vliv +1 – viz Tab. 6.1).

Zastavitelné  plochy  návrhu  ÚP  Pravy  nejsou  s ÚSES  ani  s VKP  v konfliktu

s výjimkou dotčení lesa v koridoru Z15 a ploše pro cyklostezku Z17. 

6.10 Vliv na hmotné statky a kulturní dědictví včetně dědictví architektonického

a archeologického

Návrh ÚP Pravy nevymezuje zastavitelné plochy ve střetu s nemovitými památkami

zapsanými  v  Ústředním  seznamu  kulturních  památek,  ani  s cennými  objekty  místního

významu. 
Celé území obce je však nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu

§  22,  odst.  2,  zákona  č.  20/1987Sb.,  o  státní  památkové  péči,  v platném  znění.

Při respektování  ustanovení  §  21-24  citovaného  zákona  nebudou  mít  zastavitelné  plochy

na archeologické dědictví negativní vliv.

6.11 Vliv na krajinu

Vliv návrhových ploch v jednotlivých lokalitách je  již částečně  řešen  v Kap.  4.8.

Návrh  ÚP  Pravy  doplňuje  rozvojové  plochy  převážně  v zastavěném  nebo  v návaznosti

na zastavěné  území  obce  a  vymezením  zastavitelných  ploch  vytváří  v území  ucelený

komplex, přičemž navazuje v jednotlivých lokalitách na původní funkce území. Zastavitelné
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plochy Územního plánu Pravy nezakládají předpoklad narušení krajinného rázu vytvářením

nových  dominant  nebo  vnášením  cizorodých  prvků  do území.  ÚP  stanovuje  prostorovou

regulaci zástavby a požaduje v podmínkách prostorového uspořádání, aby stavby či změny

staveb respektovaly stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby a to zejména výškovou

hladinou,  umístěním na pozemku a hmotovým řešením. 

Návrh preferuje zachování a ochranu zemědělských a přírodních funkcí území, proto

vymezuje  rozsáhlé  plochy  zeleně  pro plnění  funkce  ÚSES,  izolační  a  protierozní  funkce,

v kterých  bude  podporována  výsadba  i  výskyt  přirozené  zeleně,  a  dvě  plochy  určené
k zalesnění.  Tyto  plochy  posílí  ekologický  potenciál  krajiny  a  budou mít  i  příznivý  vliv

na krajinný ráz oblasti. 

Cizím technickým prvkem v krajině tak bude pouze těleso přeložky silnice I/36, jejíž

vliv  na  krajinný  ráz  bude  mírně  negativní.  Stanovisko  KÚ  k dokumentaci  EIA  požaduje

provést vegetační úpravy s cílem začlenit těleso silnice co nejvíce do krajiny tak, aby bylo

pokud možno potlačeno její negativní vnímání v krajině jako cizorodého prvku.

6.12 Významnost vlivů ÚP Pravy na životní prostředí

Souhrnný přehled hodnot koeficientů významnosti vlivu, diskutovaných v kapitolách

6.1. až 6.11. je uveden v Tabulce 6.3. 

Tab. 6.3: Hodnocení významnosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP
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Z1 SV 0 0 0 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z2 SV 0 0 0 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z3 SV 0 0 0 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z5 SV 0 0 0 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z6 BV 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z7 BV 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z8 BV 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z9 BV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z10 SK 0 0 0 +1 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z11 PV 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z13 DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z14 DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z16 SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z17 DS 0 0 0 0 -3,5 0 0 0 0 0 0 0

Z18 DS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K1 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 +1 0 0

K2 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 +1 0 0

59



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.    VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP PRAVY

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA      NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

P
lo

ch
a

D
ru

h

O
vz

du
ší

H
lu

k 

V
eř

.z
dr

av
í. 

so
c.

ek
. v

li
v

Z
P

F

P
U

P
F

L

H
or

n
in

ov
é 

p
ro

st
ře

dí

B
io

, f
ló

ra
, f

au
n

a

V
od

a

Ú
S

E
S

, V
K

P

H
m

ot
. s

ta
tk

y

K
R

K3 ZP +1 0 +1 0 - 0 0 +1 0 +1 0 0

K4 ZP +1 0 +1 0 - 0 0 +1 0 +1 0 0

K5 NL +1 0 +1 0 - +1 0 +1 0 +1 0 0

K6 NL 0 0 0 0 - +1 0 +1 0 +1 0 0

K7 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 0 0 0

K8 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 +1 0 0

K9 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 +1 0 0

K10 ZP 0 0 +1 0 - 0 0 +1 0 0 0 0

K11 ZP 0 0 +1 0 - 0 0 +1 0 0 0 0

K12 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 0 0 0

K13 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 0 0 0

K14 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 0 0 0

K15 ZP 0 0 0 0 - 0 0 +1 0 0 0 0

K16 ZP 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ 

POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH 

OMEZENÍ

Odhad  významnosti  vlivů  posuzované  koncepce  byl  řešen  pomocí  metodiky

vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 1998), jejíž popis je uveden

v předchozí  kapitole.  Posuzování  bylo  prováděno  jednak  na  základě  průzkumů  v terénu,

jednak  z dostupné  územně  plánovací  dokumentace  a  odborných  podkladů.  Hodnocení

koncepce,  jak  již  bylo  zmíněno,  je  zatíženo  mírou  neurčitosti,  neboť  se  jedná  pouze

o vymezení ploch, pro které není známa konkrétní podoba jednotlivých záměrů, plánovaný

typ výroby a služeb v ploše SK, případně SV, apod. V průběhu zpracování posouzení se však
neobjevily skutečnosti, které by spolehlivost závěrů omezovaly.

Souhrnné vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí pro návrhové plochy

je  obsahem Tabulky  6.1.  v  Kap.  6  a  významnost  těchto  vlivů  je  v rámci  možností  dané

metodiky  kvantifikována  v Tab.  6.3.  Plocha  Z15,  která  je  vymezena  návrhem  ÚP  Pravy

a která  významně  ovlivní  řešené  území,  není  v Kap.  6  hodnocena,  neboť  záměr  již  byl

posouzen  podle  §  10  zákona  č.  100/2001  Sb.,  o posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,

a k posouzení  vlivů  provedení  záměru  na  životní  prostředí  bylo  vydáno  stanovisko  KÚ

Pardubického kraje ze dne 24.09.2008, č.j. KrÚ 211-48/2007/OŽPZ/JI.

Z grafické podoby vyhodnocení (viz Tab. 6.3) je zřejmé, že návrh územního plánu je

střídmý vzhledem k počtu nových zastavitelných i nezastavitelných ploch a jeho potenciálně

příznivý a nepříznivý vliv na složky životního prostředí i na obyvatelstvo je velmi vyrovnaný.

Jednoznačně nejvýznamnějším a téměř jediným negativním vlivem návrhu územního
plánu  je  zábor  zemědělského  půdního  fondu,  který  se  týká  většiny  zastavitelných  ploch.

Na žádné z těchto ploch však nebyl vliv hodnocen jako významně nepříznivý, a to především

proto, že vymezené plochy  jsou přiměřeného rozsahu a zastavitelné plochy  se, s výjimkou

plochy  Z1 v rozsahu 0,2 ha a plochy Z16 v rozsahu 0,01 ha, nedotýkají půd ve vysokých

třídách ochrany. Na základě vyhodnocení významnosti vlivů jednotlivých lokalit územního

plánu  na složky  životního  prostředí  je  možno  konstatovat,  že  územní  plán,  tak  jak  je

předkládán, nemá potenciál významného nepříznivého vlivu na životní prostředí.

Pro životní prostředí jako celek bude zdrojem příznivých vlivů vymezení ploch změn

v krajině  –  ploch  zeleně  a  ploch  určených  pro  plnění  funkce  lesa,  které  jsou  určeny

pro skladebné části  ÚSES, plnění protierozních, izolačních  a  krajinotvorných funkcí.  Tyto

plochy  budou pro obec důležité,  neboť budou do značné míry  eliminovat  negativní  vlivy

stávajících i  navrhovaných ploch dopravní infrastruktury  – dálnice D11 a přeložky  silnice
I/36.
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Celkově lze konstatovat, že územní plán bude pro obec přínosem, splňuje požadavky

na jeho rozvoj. Pozitivní vliv návrhu územního plánu je směřován do rozvoje sídla, neboť

povede  k jeho  urbanistickému  scelení.  Pro obec  je  typické  bydlení  v plochách,  které  jsou

charakterizovány jako smíšené obytné venkovské, a touto formou, která nejlépe stabilizuje

obyvatelstvo  na  venkově,  je  vymezena  rovněž  značná  část  nových  návrhových  ploch

s obytnou funkcí. Kladný vliv se projeví v sociálně ekonomické oblasti vymezením plochy

pro podnikání – smíšené obytné/komerční a umožnění rozvoje nerušících živností v obytných

plochách. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí v měřítku kraje je významné vymezení plochy

Z15 pro  umístění  přeložky  I/36,  která  vymístí  stávající  neúměrnou  dopravní  zátěž  a  s ní

spojené negativní vlivy  na obyvatelstvo z obcí, kterými současná I/36 prochází (Bukovka,
Rohovládova  Bělá,  Voleč,  Chýšť),  zároveň  však  nepřenese  na  obyvatelstvo  jiných  obcí

negativní vlivy nad rámec zákonných limitů.

Návrh  Územního  plánu  Pravy  je  předkládán  v jedné  variantě.  Podmínky  ochrany,

které jsou řešeny v Kap. 6 jako součást určení koeficientů významnosti jednotlivých vlivů,

jsou dále rozvedeny v následující Kapitole 8.
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 

SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Následující  opatření  pro  předcházení,  snížení  nebo  kompenzaci  všech

předpokládaných  a  potenciálních  negativních  vlivů  realizace  záměrů  územního  plánu

na životní prostředí vyplývají z rozborů, provedených v předchozích kapitolách. Opatření jsou

uvedena rovněž pro kritéria, u kterých je předpokládán nevýznamný až nulový vliv. 

8.1 Vliv na zemědělský půdní fond

Vliv na zemědělský půdní fond je u návrhu územního plánu Pravy  nejvýznamnějším

vlivem  předkládané  koncepce  na  životní  prostředí.  Identifikace  nepříznivého  vlivu  však

neznamená automaticky uskutečnění záboru ZPF, neboť 

• významný podíl  ploch,  určených  k odejmutí  ze  zemědělského půdního fondu,  jsou

určené pro zeleň se specifickým využitím a plochy změn v krajině, v kterých může být

půda k zemědělskému využití znovu vrácena, 

• konkrétní záměry  na těchto plochách budou tedy  reálně vyžadovat  významně nižší

zábor ZPF, než je dán návrhem územního plánu, neboť na nezastavěných plochách

stavebních  pozemků  ploch  smíšených  obytných  venkovských  se  předpokládá

zřizování zahrad, zeleně, dřevinné zeleně,

• pozitivním vlivem ploch smíšených nezastavěného území – přírodních, zemědělských

bude omezení eroze zemědělské půdy.

Další doporučení k ochraně ZPF:

• Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem.

• Před  zahájením  výstavby  objektů  na  současných  zemědělských  plochách  provést

na základě  provedeného  pedologického  průzkumu odděleně  skrývku  ornice  v  plné

mocnosti  orničního  profilu,  rozvézt  a  rozprostřít  ji  tak,  aby  bylo  zajištěno  její

hospodárné využití na jiných konkrétně vymezených pozemcích. Pokud bude ornice

po nějakou dobu deponována, nesmí dojít žádným způsobem k jejímu znehodnocení.

O využití skryté kulturní zeminy by měl rozhodnout orgán ochrany ZPF – zda bude

využita  na rekultivaci  ploch v rámci  záměru nebo ke  zvýšení úrodnosti  ploch ZPF

s mělkou ornicí.

• Ve  správním  území  obce  Pravy  byly  provedeny  investice  do  půdy,  jimiž  jsou

odvodnění pozemků (meliorace). Před vlastní realizací navržených ploch Z1, Z2 a Z17

musí  být  v rámci  projektové  přípravy  provedeno  podrobné  vyhodnocení  stávající
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meliorační sítě s tím, že musí být zajištěna její funkčnost na plochách zemědělského

půdního fondu, které nebudou zastavovány.

Nejvýznamnější  zábor  zemědělské  půdy  je  požadován  v ploše  Z15,  určené

pro umístění  přeložky  silnice  I/36.  Jedná  se  plochu  rozsahu  o  26,78  ha,  z toho  převážná

většina je lokalizována na půdách ve IV.  a V. tř.  ochrany  ZPF. Souhlasné stanovisko  KÚ

Pardubického  kraje k záměru  realizace  stavby  (č.j.  KrÚ  211-48/2007/OŽPZ/JI)  stanovuje

podmínky pro fázi výstavby vzhledem k ochraně ZPF.

8.2 Vliv na PUPFL

Vliv na PUPFL v ploše Z15, v které je předpokládán zábor (maximální rozsah 0,23 ha)

bude minimalizován využitím průklestů  v lesním prostoru severovýchodně  od obce  Pravy

(požadavek stanoviska KÚ Pardubického kraje k záměru realizace stavby). Trasa cyklostezky
Lázně  Bohdaneč  – Klamoš (plocha  Z17)  bude vedena  v souběhu se  stávající  komunikací

II/323, vliv na PUPFL tedy bude minimální.

8.3 Vliv na lidské zdraví, ovzduší, hluk

Ve  fázi  návrhu  územního  plánu  nejsou  známy  konkrétní  záměry,  které  budou

realizovány v zastavitelné ploše Z10 určených pro výrobu a služby, případně v plochách SV.

Konkrétní  záměry  v těchto  plochách  budou  v budoucnu  v případě  potřeby  posouzeny

v hlukových  a rozptylových  studiích,  aby  nedocházelo  k negativnímu  ovlivnění  obytné

zástavby a ostatních chráněných prostor.

Podmínky  pro  splnění  imisních  a  hlukových  limitů  ve  fázi  výstavby  a  provozu

přeložky silnice I/36 v ploše Z15 jsou dány stanoviskem KÚ Pardubického kraje k záměru

realizace stavby „Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč – D11, Varianta B“ (č.j. KrÚ

211-48/2007/OŽPZ/JI).

Doporučení SEA k ochraně před imisní (případně pachovou) a akustickou zátěží:

Plochy  SV  a  SK  vymezit  jako  plochy  bez  vlivu  za  hranice  plochy,  tj.  doplnit

v podmínkách využití ploch podmínku umístění zařízení výroby/zemědělství a služeb, které
svým provozem a technickými zařízeními nenarušují  kvalitu prostředí souvisejícího území

a nezvyšují dopravní zátěž v území.

8.4 Vliv na vodu

U  všech  projektových  záměrů  je  třeba  požadovat  řešení  záchytu  a  nezávadného
zneškodnění dešťových, splaškových a průmyslových vod. Z hlediska ochrany podzemních
a povrchových vod je nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu k odvádění a čištění odpadních
vod. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zajistit cílenou redukcí zpevněných ploch
a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod ze střech.
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Podmínky a opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci možných vlivů na kvalitu

podzemních a povrchových vod ve fázi výstavby a provozu přeložky silnice I/36 v ploše Z15

jsou dány stanoviskem KÚ Pardubického kraje k záměru realizace stavby „Přeložka silnice

I/36 v úseku Lázně Bohdaneč – D11, Varianta B“ (č.j. KrÚ 211-48/2007/OŽPZ/JI).

8.5 Vliv na krajinný ráz

Doporučení k ochraně krajinného rázu se týkají především umístění tělesa silnice I/36

jako významného  technického  liniového  prvku  v prostoru  otevřené  krajiny.  Podmínky

a opatření  k minimalizaci  vlivů  této  plochy  na  krajinný  ráz  jsou  dány  stanoviskem  KÚ

Pardubického kraje k záměru realizace stavby „Přeložka silnice I/36 v úseku Lázně Bohdaneč

–  D11,  Varianta  B“  (č.j.  KrÚ  211-48/2007/OŽPZ/JI).  Jedná  se  o  požadavek  zpracování

komplexního  projektu  sadových  úprav,  který  bude  preferovat  skupinové  výsadby  stromů
a keřů  v druhové  skladbě  autochtonních  druhů,  odpovídajících  stanovištním  podmínkám

dotčeného území a řešit návaznost výsadeb na skladebné prvky ÚSES. Z důvodu rychlejšího

zapojení  řešené komunikace  do krajiny  bude uplatněna výsadba již zapěstovaných stromů

a keřů.
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH 

CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ 

PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

9.1 Ovzduší 

Realizace záměrů v plochách dopravní infrastruktury silniční, především v ploše Z15

pro umístění přeložky silnice I/36 přinese snížení imisní zátěže obyvatel obcí v trase stávající

I/36  (Bukovka, Rohovládova Bělá, Voleč, Chýšť), zároveň však nepřenese na obyvatelstvo

jiných obcí negativní vlivy nad rámec zákonných limitů. Územní plán  Pravy rovněž počítá

s plynofikací  navrhované  zástavby  a  vymezuje  rozvojové  plochy  v  dosahu  stávajícího

a navrhovaného plynovodu. Tím vytváří předpoklad pro splnění cíle Státní politiky životního

prostředí 2012 – 2020 - 2.2.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní

limity, a zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány.

Vymezená  plocha  smíšená  obytná/komerční  nezakládá  předpoklad  překročení

limitních  hodnot.  Konkrétní  záměry  budou  v budoucnu  ve fázi  projektové  dokumentace

předmětem  dalšího  hodnocení  při  posuzování  vlivu  záměrů  na  životní  prostředí  v rámci
procesu  EIA podle  zákona 100/2001 Sb.  ve znění  pozdějších předpisů,  v případě  potřeby

budou  vlivy  na ovzduší  posouzeny  v rozptylových  studiích,  aby  nedošlo  k rozporu  s  cíli

Integrovaného krajského programu snižování emisí a Krajského programu ke zlepšení kvality

ovzduší Pardubického kraje, kterými je zajistit na celém území kraje kvalitu ovzduší splňující

zákonem stanovené požadavky  a přispět k dodržení závazků, které Česká republika přijala

v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

9.2 Voda

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020, schválená usnesením vlády dne
9.1.2013  řadí  ochranu  povrchových  a  podzemních  vod  do  kapitoly  Udržitelné  využívání
přírodních zdrojů. Koncepce vychází z aktuální problematiky a z požadavků vyplývajících
z uplatňování  Rámcové  směrnice  64  2000/60/ES  o vodní  politice,  jejíž  závěry  se  v rámci
Pardubické kraje promítají  do Plánu rozvoje  vodovodů a kanalizací  Pardubické kraje  jako
základního koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské politiky. Návrh ÚP Pravy je
plně v souladu s požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

9.3 Půda

Ochrana  zemědělských  půd  je  v  rámci  ÚP  zajištěna  prostřednictvím  zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a jeho prováděcí
vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění, a Metodického pokynu Odboru ochrany
lesa  a  půdy  MŽP  ČR k  odnímání  půdy  ze  ZPF  (č.j.  OOLP/1067/96  ze  dne  1.10.1996,
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uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 4 dne 12.12.1996),  která zařazuje  bonitované půdně
ekologické  jednotky  (BPEJ)  do  5ti  tříd  ochrany  a  stanovuje  podmínky  pro  jejich  odnětí
ze ZPF. 

Rozbor  vlivu  záměru  a  možnosti  jeho  minimalizace  byly  popsány  v předchozích
kapitolách  tohoto  dokumentu.  Návrh  ÚP  Pravy  nevymezuje  rozvojové  plochy  na bonitně
cenných půdách s výjimkou malé části plochy Z1 (0,2 ha ve II. tř. ochrany ZPF) a malé části
plochy Z16 (0,01 ha ve II.  tř. ochrany ZPF), které obě přecházejí do návrhu ze stávajícího
ÚPSÚ. Dále jsou na těchto půdách navrženy plochy zeleně ZP - K1 (0,14 ha/II. tř.), K2 (0,5
ha/II. tř.), K4 (0,22 ha/II. tř.), K10 (0,27/II. tř.) a plocha K5 určené k zalesnění (0,48/II. tř.).
Jedná se zejména o plochy veřejně prospěšných opatření.

9.4 Příroda a krajina

Návrh ÚP Pravy respektuje Koncepci ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje,

která vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny.  Územní plán

Pravy  vymezuje  skladebné části  územního systému ekologické stability,  navrhuje  opatření

ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a je zcela v souladu s cíli nadřazených materiálů.

9.5 Kulturní a historické památky

Ochrana nemovitých kulturních památek a území vymezených jako památkové zóny

a  rezervace  se  řídí  zákonem  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči  v  platném  znění.

Hodnocená dokumentace není v rozporu s uvedeným předpisem.

9.6 Obyvatelstvo

Usnesením  vlády  ČR  č.  1046  byl  v  říjnu  roku  2003  přijat  Dlouhodobý  program

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století (Zkráceně

ZDRAVÍ  21).  Program  ZDRAVÍ  21  je  rozsáhlý  soubor  aktivit  zaměřených  na  stálé

a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a navazující na Akční

plán zdraví  a  životního prostředí  ČR,  který schválila  Vláda ČR usnesením č.  810 ze dne
9. prosince 1998. Jedním z cílů tohoto programu je Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl

10), přičemž do úkolů územního plánování se promítá Dílčí úkol č. 10.1. - Snížit expozice

obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody, vzduchu a půdy látkami

mikrobiálními,  chemickými  a  dalšími,  aktivity  koordinovat  s cíli,  stanovenými  v Akčním

plánu zdraví  a životního prostředí ČR. Návrh ÚP Pravy  je zcela v souladu s cíli Akčního

plánu pro zdraví a životní prostředí a ZDRAVÍ 21.
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dle ustanovení §10h zákona 100/2001 Sb.,  o  posuzování vliv na životní prostředí,
ve znění  pozdějších  předpisů,  musí  být  v  rámci  implementace  ÚP  prováděno  sledování

a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že předkladatel zjistí

nepředvídané závažné negativní vlivy provádění koncepce na životní prostředí nebo veřejné

zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat

příslušný úřad (KÚ) a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně ÚP.

Pro stanovení monitorovacích indikátorů vlivu ÚP na ŽP byly vybrány cíle již dříve

uvedených strategických dokumentů, které mají potenciální vztah k vymezení zastavitelných

ploch, a  byly  navrženy  indikátory  vlivu na životní prostředí,  které  jsou shrnuty  v Tabulce

10.1.

Tab. 10.1: Návrh monitorovacích indikátorů vlivu návrhu ÚP na životní prostředí

Složka ŽP Cíl ochrany ŽP Monitorovací indikátor
Voda Ochrana  zdrojů  podzemních

vod, posilovat retenční funkci

krajiny. 

• Kvalita  a  kvalita  zdrojů  podzemní

vody,

• podíl nových zpevněných ploch,

• podíl dešťových vod z nově 

zpevněných ploch zasáknutých 

na pozemku a odvedených 

do kanalizace nebo vodoteče.
Půda Omezovat nové zábory ZPF • Podíl zpevněných ploch,

• rozloha nových záborů,
• rozloha  záborů  ve  II.  tř.  ochrany

ZPF.
Ekosystémy,

prvky ÚSES

Zachování  biodiverzity

a stabilizační  funkce  ÚSES

v krajině

• Zásahy do prvků ÚSES,

• nově vytvořené prvky ÚSES.

Obyvatelstvo Zlepšení kvality života 

obyvatel
• Počet  nově  vytvořených  pracovních

míst.
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na základě rozboru vlivu návrhu ÚP Pravy na životní prostředí je návrh požadavků

na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech v této kapitole rozčleněn na část změn

návrhu územního plánu a na doporučení, která se týkají rozhodování v území po přijetí ÚP

Pravy.

11.1 Návrh požadavků k zapracování do návrhu ÚP Pravy

• Plochy  SV  a  SK  vymezit  jako  plochy  bez  vlivu  za  hranice  plochy,  tj.  doplnit

v podmínkách využití ploch podmínku umístění zařízení výroby/zemědělství a služeb,

které  svým  provozem  a  technickými  zařízeními  nenarušují  kvalitu  prostředí

souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území.

11.2 Návrh požadavků na  rozhodování  ve  vymezených  plochách  a  koridorech

po přijetí ÚP Pravy

• Zásahy  do terénu  předem  konzultovat  s organizací  oprávněnou  k provádění
archeologických  výzkumů  za  účelem  minimalizace  zásahů  ve smyslu  ochrany
a záchrany archeologických nálezů. 

• V konkrétní  projektové  dokumentaci  záměrů  na  zastavitelných  plochách

upřednostňovat  záměry  s nejmenším  vlivem  na  ZPF.  Nezastavěné  plochy  nadále

využívat stávajícím způsobem.

• Před  zahájením  výstavby  objektů  na  současných  zemědělských  plochách  provést

opatření k zabránění znehodnocení ornice. 

• U  všech  projektových  záměrů  je  třeba  požadovat  řešení  záchytu  a  nezávadného
zneškodnění dešťových, splaškových a průmyslových vod.

• V ploše Z15 respektovat podmínky  souhlasného stanovisko KÚ Pardubického kraje
k záměru  realizace  stavby  „Přeložka  silnice  I/36  v úseku  Lázně  Bohdaneč  –  D11,
Varianta B“ (č.j. KrÚ 211-48/2007/OŽPZ/JI).

• V rámci  řízení  následujících  po  vydání  územního  plánu  budou  jednotlivé  záměry
posouzeny  v rámci  procesu  posuzování  vlivů  záměru  na  životní  prostředí  (EIA)
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů,  pokud tyto  záměry  budou naplňovat  některá  z ustanovení  § 4  uvedeného
zákona.
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ

Posuzovaný Územní plán Pravy – pracovní návrh (textová a grafická část, duben 2013,

úpravy  prosinec  2013)  byl  vypracován  projektantem  Ing.  arch.  Tomášem  Slavíkem,

Pardubice. Pořizovatelem  je  v souladu  s § 6  odst.  1  písm.  c)  zákona  č. 183/2006  Sb.,  o

územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,

Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta.

Územní  plán  Pravy  je  vypracován  podle  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky

Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně

plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti,  tj.  s  obsahem

a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání

území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,

s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území. 

Krajský úřad Pardubického kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle § 10i, odst. (3)

zákona ze dne 07.01.2013 (č.j: KrÚ 7458/2012/OŽPZ/PI)  shledal  nezbytnost  komplexního

posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí, neboť příslušný orgán ochrany přírody

ve  svém  stanovisku  zn.  74794/2012/OŽPZ/Le  ze  dne  06.12.2012  dle  ustanovení  §45i,

odstavec  1,  zákona  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších

předpisů,  nevyloučil  významný vliv  na evropsky  významnou lokalitu Michnovka – Pravy

(CZ0533012).

Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno

ve smyslu §10i zákona 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu územního
plánu  s  koncepčními  a  strategickými  národními,  krajskými  a  regionálními  dokumenty

z oblasti  životního  prostředí,  resp.  cíli,  zásadami  a  opatřeními  stanovenými  v těchto

dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů v oblastech:

• vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy,

• vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy, hluk,

• vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru,

• vliv na vodu,

• vliv na horninové prostředí,

• vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa,

• vliv na územní systém ekologické stability, 

• vliv na krajinu, krajinný ráz a kulturní dědictví.

Hodnocení  vlivu ÚP Pravy  na  soustavu  Natura  2000 provedl  RNDr. Lukáš  Merta,
Ph.D. v samostatné studii (Územní plán Pravy,  Hodnocení vlivu koncepce dle § 45i zákona
č. 114/92  Sb.)  se  závěrem,  že  hodnocená  koncepce  –  Územní  plán  Pravy nebude  mít
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významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany lokalit soustavy NATURA 2000
ani  na jejich  celistvost.  Návrh  ÚP Pravy  nevymezuje  žádné  rozvojové plochy  v konfliktu
s evropsky významnou lokalitou Michnovka – Pravy (CZ0533012).

Z  procesu  vyhodnocení  vlivů  předmětných  záměrů  územního  plánu  na  jednotlivé
složky životního prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů:

Významný nepříznivý vliv – není předpokládán.

Nepříznivý vliv – není předpokládán. 

Na  rozhraní  nepříznivého  a  nevýznamného  vlivu byl  vyhodnocen  zábor  ZPF
v zastavitelných plochách č. Z1 až Z3, Z5 až Z8, Z10, Z11.  

Příznivý vliv - jako příznivý se předpokládá sociálně ekonomický vliv zastavitelných

ploch a vliv ploch změn v krajině na kvalitu ovzduší, na veřejné zdraví, na biotu, PUPFL,

ÚSES a VKP.

Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové. 

Plocha  Z15,  která  je  vymezena  návrhem ÚP Pravy,  není  v  dokumentu  hodnocena
mimo slovního komentáře k jednotlivým složkám ŽP, neboť záměr již byl posouzen podle
§ 10 zákona č.  100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a k posouzení vlivů
záměru  „Přeložka  silnice  I/36  v úseku  Lázně  Bohdaneč  –  D11,  Varianta  B“  na životní
prostředí bylo  vydáno platné souhlasné stanovisko KÚ Pardubického kraje  (č.j.  KrÚ 211-
48/2007/OŽPZ/JI).  Podle § 10b odst. 3 zákona 100/2001 Sb., v aktuálním znění, mohou být
při  posuzování  koncepce  podle  tohoto  zákona  využity  údaje  z jiného  posuzování,  pokud
odpovídají údajům podle tohoto zákona. 

Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé složky  životního prostředí jsou
navržena  ochranná  opatření,  která  snižují  významnost  výše  uvedených  vlivů.
Při respektování navržených podmínek a doporučení pro realizaci koncepce v Kap. 11
územní  plán  nevyvolá  žádné  závažné  střety  s ochranou  přírody  a  krajiny,  proto  lze
k Územnímu plánu Pravy vydat souhlasné stanovisko: 

Návrh stanoviska ke koncepci

Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

vydává souhlasné stanovisko ke koncepci

„Územní plán Pravy“

za dodržení následující podmínky:

Plochy  SV  a  SK  vymezit  jako  plochy  bez  vlivu  za  hranice  plochy,  tj.  doplnit

v podmínkách využití ploch podmínku umístění zařízení výroby/zemědělství a služeb, které
svým provozem a technickými zařízeními nenarušují  kvalitu prostředí souvisejícího území

a nezvyšují dopravní zátěž v území.
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1. Zadání, cíl hodnocení

Předkládané hodnocení bylo zpracováno podle souvisejících metodických pokynů
MŽP ČR a odpovídá posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně
přírody a krajiny,  v platném znění). Hodnocená koncepce nese název  Územní
plán  Pravy.  Potřeba  vypracování  tohoto  hodnocení  vyplynula  ze  stanoviska
příslušného  orgánu  ochrany  přírody  –  Krajského  úřadu  Pardubického  kraje,
odboru  životního  prostředí  a  zemědělství,  který  ve  svém  stanovisku
(č.j.:74794/2012/OŽPZ/Le)  ze dne 6.  12.  2012 dle  ustanovení  §  45i  odst.  1
zákona č. 114/1992 Sb.,  nevyloučil významný vliv koncepce na evropsky
významnou lokalitu Michnovka - Pravy.

Předložené hodnocení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zákona č.
100/2001 Sb., v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o
stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise
(viz  ANONYMUS 2001a,  2001b).  Hodnocení  koncepce bylo  zpracováváno jako
součást  procesu  SEA  (posuzování  vlivů  koncepcí  na  životní  prostředí).
Zpracovatelem SEA je ing. Marie Skybová, Ph.D. (Štítina).

Za  referenční  cíl  pro  vyhodnocení  vlivu  posuzovaného  záměru  na  lokality
soustavy NATURA 2000 bylo v souladu s metodickými  doporučeními  Evropské
komise  a  platnou  legislativou  zvoleno  zachování  příznivého  stavu  z  hlediska
ochrany  pro  předměty  ochrany  EVL  (typy  přírodních  stanovišť,  evropsky
významné  druhy).  Cílem  posouzení  bylo  zjistit,  zda  daná  koncepce  bude  či
nebude mít  negativní  vliv  na příznivý  stav předmětů ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
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2. Metodika práce

Posuzování podle §45i obce probíhalo v souběhu s tvorbou územního plánu, tedy
metodou ex ante. Proces posuzování probíhal od února do dubna 2013, následně
pak v prosinci 2013. Stěžejním zdrojem informací o výskytu předmětu ochrany
v potenciálně dotčené EVL byly údaje z  Nálezové databáze AOPK ČR (©). Další
údaje byly získávány z publikačních zdrojů, jež jsou uvedeny v seznamu použité
literatury. 

Mezi  základní  podklady  a  dokumenty  technické  povahy  pro  vypracování
hodnocení podle §45i patřily zejména následující materiály:

• Zadání  územního  plánu  Pravy.  Pořizovatel:  Magistrát  města  Pardubice,
Odbor hlavního architekta. 19 stran, listopad 2012. 

• Územní plán Pravy - odůvodnění,  návrh, výkresy. Zhotovitel:  Ing. arch.
Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

Podrobnosti  územního  plánu  byly  konzultovány  s jeho zpracovatelem (Ing.  L.
Sawicki) i s hodnotitelkou SEA (Ing. M. Skybová, Ph.D.). Konkrétní metodou pro
vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové vyhodnocení (viz Tab.
1) v koncepci navržených změn s doprovodným komentářem. Bodové hodnocení
je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (ANONYMUS 2007).

Tab. 1: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů

Hodnota Termín Popis

-2 Významný
negativní 
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK

Vylučuje schválení koncepce (resp. koncepci je možné schválit 

pouze v případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření 
atd.).

-1 Mírně
negativní 
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv. Nevylučuje schválení 

koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími
opatřeními.

0 Nulový vliv Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv.

+1 Mírně
pozitivní 
vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.

+2 Významný
pozitivní 
vliv

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

? Vliv nelze
vyhodnotit

Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) či nedostatku 
detailních údajů u konkrétních záměrů není možné hodnotit jejich vlivy.
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3. Identifikace dotčených lokalit soustavy NATURA 2000

3.1. Ptačí oblasti  

Hodnocenou koncepcí nebude dotčena žádná ptačí oblast. Nejbližší ptačí oblast
(PO Bohdanečský rybník,  CZ0531012) je vzdálena bezmála 5 km jihovýchodně
od zájmového území obce Pravy. 

3.2. Evropsky významné lokality

Ve správním území obce Pravy se nachází jediná EVL - EVL Michnovka – Pravy. 
Nachází se při severní hranici katastru, bezprostředně za silnicí D11 (viz Obr. 1). 

Obr. 1: Hranice hodnoceného území (obec Pravy) v prostorovém vztahu

k přítomné EVL Michnovka - Pravy 

EVL  Michnovka  –  Pravy (CZ0533012)  se  rozprostírá  na  ploše  2,82  ha  a
zahrnuje dvě menší tůně na okraji listnatého lesa a extenzivního sadu. Jediný
předmět ochrany této EVL tvoří čolek velký (Triturus cristatus). Populace čolků je
velmi  silná  a  dosahuje  v průměru  kolem 100 adultních  jedinců.  Kromě čolka
velkého zde byly  zjištěny  další  druhy obojživelníků  - kuňka ohnivá  (Bombina

bombina),  čolek  obecný  (Triturus  vulgaris),  rosnička  zelená  (Hyla  arborea),
ropucha  obecná  (Bufo  bufo),  skokan  „zelený“  (Rana  synklepton  esculenta).
Dalšími  chráněnými druhy lokality  jsou např. užovka obojková (Natrix natrix),
ještěrka obecná (Lacerta  agilis),  slepýš křehký (Anguis fragilis) a  lejsek šedý
(Muscicapa striata). Ohrožení EVL spočívá zejména v zanášení a zarůstání tůní a
v možnosti střetů obojživelníků s dopravou na dálnici a místní komunikaci. Větší
tůň (původně rybník) o velikosti cca 30 x 30 m byla v roce 2004 odbahněna a
upravena  pro  potřeby  vodních  živočichů.  V  lokalitě  je  prováděn  záchranný
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transfer obojživelníků v období migrace, po obvodu lokality směrem k dálnici byly
nainstalovány trvalé bariéry s lapacími nádobami.    

Čolek velký (Triturus cristatus) je druhem nižších poloh. Těžiště jeho výskytu v
ČR se nalézá ve výškách 200 - 800 m n.m. Je typickým obyvatelem větších a
hlubších vodních nádrží jak přirozeného, tak i umělého původu. Žije především v
rybnících, v lomových jezírkách a pískovnách, v tůních, vzácněji i v zatopených
příkopech, závlahových kanálech, v požárních nádržích i betonových koupalištích.
Populace čolků setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně 4 -
5 měsíců. Dospělí čolci pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým
dřevem, v mechu, v úkrytech v zemi apod. Rozmnožování předcházejí  složité,
druhově specifické svatební tance. Samice klade vajíčka na vodní rostliny a různé
předměty.  Z  vajíček  se  zhruba  po  dvou  týdnech  líhnou  larvy,  které  se  živí
planktonem a přibližně po 3 i více měsících se proměňují v čolky. Čolci zimují v
zemních úkrytech – v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, ve sklepích a
na dně vodních nádrží  zahrabáni  v bahně. Čolek velký je rozšířen ve většině
střední a severní Evropy. Na území ČR byl kromě menších oblastí na jižní Moravě
původně rozšířen prakticky plošně od nížin do středních poloh. V současnosti je
počet jeho lokalit  značně zredukován. Hlavní  příčinou úbytku čolků velkých je
především mizení vhodných biotopů v důsledku změn vodního režimu v krajině,
jako  jsou  odvodňování  luk  a  lesů,  regulace  potoků  a  zatrubňování  drobných
vodotečí, meliorace, chemizace v zemědělství apod. V neposlední řadě přistupují
faktory jako automobilismus, likvidace menších vodních ploch v krajině (zavážení
komunálním odpadem, rekultivace apod.),  nešetrné rybářské obhospodařování
rybníků (vysoké rybí osádky) a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách. 

4. Vyhodnocení přítomnosti předmětu ochrany v zájmovém území  

Jedinou ověřenou lokalitou s výskytem čolka velkého na území obce Pravy jsou
dvě  vodní  tůně  na  území  EVL  Michnovka  –  Pravy.  Zdejší  populace  čolků  je
považována za velmi početnou, počet pozorovaných dospělců se pohybuje v řádu
vysokých desítek až k jednomu stu. 
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5. Charakteristika hodnocené koncepce

Název koncepce: Územní plán Pravy
Pořizovatel koncepce: Magistrát města Pardubice
Zpracovatel koncepce: Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, 

Brandýs nad Orlicí
Zpracovatel SEA: Ing. Marie Skybová, Ph.D., Zahradní 241, Štítina

Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Katastrální území: Pravy
Katastrální výměra: 379 ha
Nadmořská výška: 265 m n.m.
Počet obyvatel: cca 100

Obec  Pravy  se  nachází  přibližně  uprostřed  čtverce  měst  Pardubice,  Hradec
Králové, Přelouč a Chlumec nad Cidlinou. Jedná se o malou obec s přibližně sty
stálými  obyvateli.  Zastavěná  část  obce  je  poměrně  kompaktní.  Na  intravilán
navazuje zemědělská půda, z převažující části se jedná o ornou půdu, mnohem
méně jsou zastoupeny také louky. Na zemědělskou půdu navazují lesy převážně
kulturního charakteru. V katastru obce je přítomno také několik vodních ploch
typu rybník.  

Obr. 2: Lokalizace obce Pravy (červeně) na mapě širšího měřítka
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Zpracovávaným  územním  plánem  obce,  který  je  předmětem  posuzování,  je
navrženo celkem 32 návrhových ploch,  jejichž seznam je uveden na Obr.  3.
Veškerý rozvoj obce pro účely bydlení a veřejného života navazuje na stávající
intravilán (plochy Z1 – Z11, Z16). Plochy pro dopravu Z13 - Z15 představují
přeložku silnice I/36 (Lázně Bohdaneč – D11) a s ní související stavby. Koridor
pro  silniční  komunikaci  (plocha  Z15)  je veden východně  od intravilánu  obce.
Plochy  Z17,  Z18  jsou  navrženy  pro  realizaci  cyklostezky  Lázně  Bohdaneč  –
Klamoš. Plochy K1 až K16 představují plochy zeleně a plochy lesní (K5 a K6).
Většina těchto ploch je vymezena jako krajinotvorná, event. protierozní opatření,
chybějící  části  ÚSES a izolační  zeleň. Plochy K3, K4 a K5 představují  izolační
zeleň podél frekventované komunikace D11. 

Obr. 3: Seznam návrhových ploch z nového ÚP obce Pravy a jejich specifikace 
(převzato z hlavního výkresu ÚP) 
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6. Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality

a předměty jejich ochrany

V této kapitole  je hodnocen vliv  koncepce - územního plánu obce Pravy - na
předměty ochrany potenciálně dotčených lokalit  soustavy NATURA 2000.  Toto
hodnocení se nevěnuje vlivům na další druhy živočichů a rostlin a nenahrazuje
tak biologické hodnocení ve smyslu §67 zákona č. 114/92 Sb., v platném znění,
či jiné druhy posudků. 

6.1. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení

Hlavním podkladem technického rázu byla rozpracovaná verze nového územního
plánu (z půli dubna 2013, upravená v prosinci 2013). Součástí ÚP byla textová i
grafická část.  Z mapových podkladů byla zřejmá přesná lokalizace návrhových
ploch,  jejich  rozloha  a  způsob  změny  v  jejich  funkčním  využití.  Dále  bylo
k dispozici  zadání nového ÚP a vyjádření příslušných orgánů státní správy. Se
zpracovatelem ÚP i  hodnocení  SEA byla  problematika nového ÚP diskutována
prostřednictvím  telefonické  a  e-mailové  komunikace.  Biologickým  podkladem
hodnocení byla zejména Nálezová databáze AOPK ČR (©). Množství a struktura
podkladů, jež byly v průběhu posuzování  k dispozici,  byly dostatečné k získání
konkrétní  představy  o  potenciálních  dopadech  koncepce  na  všechny  lokality
soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany.

6.2. Hodnocení vlivů koncepce na EVL Michnovka – Pravy 

EVL Michnovka – Pravy je situována k severnímu okraji k.ú. Pravy. Lokalita se
nachází v bezprostřední blízkosti komunikace D11, avšak zcela mimo zastavěnou
část (intravilán) obce. Do okolí EVL nejsou navrhovány žádné rozvojové plochy
bydlení či dopravní infrastruktury (viz Obr. 4). Podél jižní strany silnice D11 jsou
navrženy pouze dvě plochy zeleně (K3, K4) a jedna plocha lesní (K5), jež mají
mít zejména izolační funkci (vizuální a akustické odclonění frekventované silnice
D11  od  intravilánu  obce).  Zmiňované  plochy  jsou  navrženy  z větší  části  na
pozemcích orné půdy. Založením přírodě blízkých stanovišť v blízkosti území EVL
(zejména plocha K5) dojde k mírnému snížení potenciálních negativních dopadů
z intenzivního zemědělství  na EVL (např.  riziko vnosu agrochemikálií  větrem).
Ostatní návrhové plochy z nového ÚP nebudou mít žádný – přímý ani nepřímý –
vliv na čolka velkého jakožto jediný předmět ochrany EVL Michnovka – Pravy.
Tyto plochy se nachází v dostatečné vzdálenosti od území EVL a nemají žádnou
ekologickou vazbu na území EVL ani předmět její ochrany.         
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Obr. 4: Výřez z hlavního výkresu návrhu ÚP Pravy (severní část) v okolí 
EVL Michnovka – Pravy 

     
Významnost  vlivů  na  potenciálně  dotčené  lokality  soustavy  NATURA  2000  a
předměty jejich ochrany lze kvantifikovat dle používané pětibodové stupnice (-2
až +2) způsobem uvedeným v následující tabulce (Tab. 2). 
        

Tab. 2: Sumární zhodnocení vlivu koncepce (ÚP Pravy) na EVL Michnovka –
Pravy a čolka velkého, jenž tvoří jediný předmět její ochrany

Lokalita NATURA 2000
Předmět ochrany

Kategorie Zdůvodnění

EVL Michnovka – Pravy
čolek velký
(Triturus cristatus)

0 Ve  funkčním  okolí  EVL  nejsou  vymezeny  žádné
návrhové  plochy,  jež  by  mohly  negativně  ovlivnit
předmět  ochrany.  Plochy  K3,  K4  a  zejména  K5
s funkcí izolační zeleně podél komunikace D11 mohou
mít  i  mírně  pozitivní  vliv.  Jejich  realizací  dojde
k oddálení pozemků orné půdy od prostoru EVL.

6.4. Hodnocení vlivů koncepce na celistvost EVL

Celistvostí lokality soustavy NATURA 2000 je z pohledu směrnice č. 92/43/EEC o
ochraně přírodních stanovišť,  volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
(NATURA 2000)  myšlena  jak  integrita  geografická,  tak  ekologická.  Žádná
z návrhových ploch ÚP Pravy nebude mít vzhledem ke své velikosti, lokalizaci a
typu navržené změny negativní vliv na integritu EVL Michnovka – Pravy. 
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6.5. Hodnocení možných kumulativních vlivů

Kumulativními účinky se rozumí dopady vyplývající z kombinace vlivů hodnocené
koncepce (ÚP Pravy) s vlivy,  vyplývajícími  z jiných existujících plánů, projektů
nebo koncepcí, jež mohou ovlivnit lokality soustavy NATURA 2000 a předměty
jejich  ochrany.  Takovými  rozvojovými  aktivitami  jsou  např.  územní  plány
okolních  obcí,  ale  i  konkrétní  záměry  většího  rozsahu,  a  to  i  přeshraniční.
V případě posuzované koncepce se však nepředpokládá, že by v kumulaci s vlivy,
vycházejícími  z jiných  koncepcí  či  záměrů,  mohl  ÚP  Pravy  představovat
významný  negativní  vliv  na  území  EVL  Michnovka  –  Pravy a  příznivý  stav
populace  čolka  velkého.  Z území  obce  ani  jeho  okolí  nejsou  známy  takové
záměry, jež by mohly mít na příslušnou EVL kumulativní vliv. 

7. Shrnutí a závěr

Předkládané hodnocení,  jehož předmětem byl  Územní plán Pravy,  odpovídá
posouzení  podle  § 45i  zákona č.  114/1992  Sb.  (o  ochraně přírody  a  krajiny,
v platném znění). Proces posuzování podle § 45i příslušné koncepce probíhal od
února do dubna 2013, následně pak v prosinci 2013. Posuzování podle §45i bylo
realizováno v souběhu s tvorbou územního plánu obce, tedy metodou  ex ante.
V průběhu posuzování  koncepce  byl  k dispozici  všechny  podklady  biologické  i
technické  povahy,  potřebné  k objektivnímu  posouzení  dopadů  koncepce  na
lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany. 

Jako potenciálně ovlivněná lokalita soustavy NATURA 2000 byla identifikována
Pouze EVL Michnovka – Pravy (CZ0533012), kde je jediným předmětem ochrany
čolek velký (Triturus cristatus). EVL se nachází při severním okraji katastru obce
Pravy. Územním plánem obce Pravy je navrženo celkem 32 návrhových ploch.
Valná  většina  z nich  se  nachází  v dostatečné  vzdálenosti  od  hranic  EVL
Michnovka – Pravy a ze své povahy nemůže mít  ani  zprostředkovaný vliv  na
území EVL. Nejblíže území EVL jsou navrženy plochy zeleně K3, K4 a plocha lesní
K5,  které  mají  mít  vizuální  a  akustickou  izolační  funkci  silnice  D11  vůči
intravilánu obce. Realizací těchto ploch dojde k oddálení pozemků orné půdy od
prostoru EVL, a tím i snížení jistých rizik, vyplývajících z obdělávání polí  (vnos
agrochemikálií).  

Na  základě  výše  uvedených  skutečností  je  možno  konstatovat,  že
hodnocená  koncepce  -  Územní  plán  Pravy  -  nebude  mít  významný
negativní vliv na příznivý stav populace čolka velkého, který tvoří jediný
předmět ochrany EVL Michnovka – Pravy. 
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Příloha: Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí 

a zemědělství dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
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