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Vyhodnocení vlivů koncepce - Územního plánu obce Dříteč na životní
prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí
(Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)
Vypracováno dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. k § 19 odst. 2 zákona o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

0. Úvodem
Toto hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky obce Dříteč, se sídlem Dříteč 116,
zastoupené starostou panem Josefem Petrencem ze dne 4.11.2008 a doplněné v květnu 2010.
Identifikace obce:
IČ: 00273546
Dříteč 116
533 05 Dříteč
Kód obce: 03312 0
IČZÚJ: 574953
Katastrální území Dříteč – 633127
Obecní úřad - telefon : 466 931 162 , 606 660 233
e-mail : starosta@dritec.cz , www.dritec.cz
Pořizovatelem ÚP je Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení
územního plánování, Štrosova 44, 530 21 Pardubice, ve spolupráci se starostou obce Dříteč.
Zpracovatelem ÚP je Atelier AURUM s.r.o. v Pardubicích, Jiráskova 21.
Pověřený úřad: Magistrát města Pardubice
Stavební úřad: Magistrát města Pardubice
Pověřený úřad s rozšířenou pravomocí: Magistrát města Pardubice
Předkladatelem územního plánu je Statutární město Pardubice, Odbor hlavního architekta,
oddělení územního plánování, jako pověřený úřad vyššího stupně.
Územní plán obce Dříteč byl schválen usnesením Zastupitelstva v roce 1996 jako ÚP
Bukovina nad Labem – Dříteč. První změna ÚP byla v r. 2000, druhá v roce 2002 a v roce
2003 měl provedenou změnu č.3. Ta se týkala zejména výstavby golfového hřiště. Pořizovatel
obdržel několik dalších žádostí vlastníků o změnu funkčního využití pozemků. Současně i ze
strany obce byl vznesen požadavek na změnu ÚPO. Byla proto provedena Změna č.4, tato
poslední změna byla schválena 7.12.2006 usnesením zastupitelstva obce č. 50/06.
Zadání nového Územního plánu obce Dříteč bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č.
02/07 ze dne 14.3.2007. Návrh zadání ÚP byl zveřejněn od 26.9.2008 do 27.10.2008 na ObÚ
Dříteč a MmP. Projednání zadání bylo projednáváno v zastupitelstvu dne 12.11.2008 - bez
připomínek - usnesení č.06/08. Záměr byl doplněn na základě požadavku společnosti
Agrokras Energo s.r.o. IČO 277 80 261 na zařazení plochy pro výstavbu bioplynové stanice
v prostoru severního nezastavěného okraje obce.
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Oznámení bylo podáno na Krajský úřad Pardubického kraje dopisem č.j. OÚP/716/2008/Zp
ze dne: 19. 9. 2008. Ve vyjádření č.j. 43449/2008/OŽPZ/Pi ze dne 22.10.2008 je v závěru
uvedeno k návrhu zadání ÚP pro hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona
183/2006 Sb. :
 Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu
oprávněná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.
 Vyhodnocení musí být zpracováno podle přílohy zákona 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu s doplněním o návrh stanoviska orgánu posuzování vlivu
na životní prostředí.
 Oblasti, na které bude zejména kladen důraz: Vliv navrhovaných ploch golfového
hřiště a občanské vybavenosti a sportu na krajinný ráz, dotčení lokálního biokoridoru
a záplavové zóny povodňových průtoků vod Q 100 .
Zpracovatelem vyhodnocení strategického dokumentu je Ing. Jiří Klicpera CSc, Gočárova
615, Lázně Bohdaneč, tel. +420 602 649 164, fax 466 921 106, E-mail: klicpera@iol.cz ,
oprávněná osoba podle zák. 100/2001 Sb. – číslo osvědčení 16 091/4310/OEP/92,
prodlouženo rozhodnutím č.j. 53122/Env/06 ze dne 1.8.2006 do 1.8.2011.
0.1

Dosavadní urbanistická koncepce

0.1.1 Obsah předloženého návrhu ÚP
Předložená dokumentace k hodnocení SEA obsahuje následující části
I. Územní plán
I.A – textová část (počet stran: 33+1)
I.B – grafická část
· I.B1 Výkres základního členění území 1:5000
· I.B2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny 1:5000
· I.B2b Hlavní výkres – veřejná infrastruktura – energetika, doprava 1:5000
· I.B2c Hlavní výkres – veřejná infrastruktura – vodní hospodářství 1:5000
· I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000
0.1.2 Zásady pro definice územních prvků plánu
Jednotlivé navrhované změny jsou charakterizovány v návrhu ÚP takto (příklad):
Kód plochy
a.5 lokalita
funkční vymezení BP
lokální podmínky

Charakteristika území
Severní část sídla, uvnitř zástavby
plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
dva izolované rodinné domy, 1 NP…..

Přehledná situace hodnoceného území je na titulní straně tohoto Hodnocení
0.1.3 Urbanistická koncepce
Základní údaje o obci dle Územně identifikačního registru:
Počet obyvatel: 261 (současný stav cca 350)
Výměra: 536,63 ha
Hustota: 48,64 (65,2) ob./km2
Územní plán stanoví tyto zásady urbanistické koncepce:
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Dříteč si zachová a nadále bude rozvíjet jako hlavní funkci bydlení, bez rozdílu
bydlení trvalého a rekreačního, s podílem výrobních a volnočasových aktivit a s
potenciálem obnovy a rozšíření nabídky občanského vybavení.
Jedinou vhodnou formou bydlení je bydlení individuální rodinné – včetně uvažované
zástavby pro bydlení v souvislosti s golfovým areálem. Převážně původní zástavba
podél průjezdných komunikací je bydlení venkovského charakteru. Případné dostavby
budou respektovat stávající charakter (1 NP + podkroví, střechy sklonité, se spádem
40 – 50st., sedlové). V nově budovaných lokalitách bydlení, resp. stávajícího bydlení
zrealizovaného v posledních letech pak bydlení příměstského charakteru. Případné
dostavby budou respektovat stávající charakter (1 NP + podkroví, sklonité střechy,
výjimečně 2 NP)
Pro ucelenou lokalitu bude užito architektonické řešení staveb příbuzného charakteru.
Stavby pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu budou dodržovat venkovský
charakter – přízemní, obdélného půdorysu, střechy sedlové, resp. sedlové s polovalbou
nebo ploché. Směr hřebene střechy, materiály, barevnost budou vycházet z poměrů v
lokalitě.
Do funkčních ploch bydlení jsou jako přípustné, resp. podmíněně přípustné využití
zahrnuty aktivity charakteru občanského vybavení – administrativa, veřejné
stravování, maloobchod, služby apod.
Ve východní části řešeného území bude nadále rozvíjen areál golfu jako aktivita
nadmístního významu. Výstavba objektů funkčně navazujících a tuto aktivitu je
soustředěna na západní okraj areálu, na hranu bývalého popílkoviště. V severní části
ve vazbě na komunikaci III. třídy se nachází objekty občanské vybavenosti především
zázemí areálu a jeho klubová část, která je navržena k rozšíření. Jižněji na tyto plochy
navazují plochy občanské vybavenosti –tělovýchovná a sportovní zařízení. Dále
jižním směrem navazují plochy navržené k obytné zástavbě (na hraně bývalého
popílkoviště). Tyto plochy jsou navrženy jako plochy bydlení rozptýleného v plochách
přírodního charakteru. Jedná se o záměr velmi rozvolněné zástavby ve svahu hráze
s dominantním zastoupením zeleně (s druhově zlepšenou skladbou dřevin) mezi
jednotlivými objekty, které budou charakteru rodinného domu. Jejich architektonické
řešení bude zohledňovat terénní poměry lokality a pohledově exponovanou polohu
tak, že v celkovém vnímání terénní hrany by i nadále měla převládat přírodní kulisa,
tzn. zeleň. Předpokládá se využití přírodních stavebních materiálů – dřevo, kámen...
Navrženo je rozšíření hracích ploch (golf) mezi navrhovanou zástavbou na východním
okraji sídla Dříteč a patou západní hráze bývalého popílkoviště a v pásu při
jihozápadní hrázi.
Pro výrobní aktivity budou nadále respektovány stávající plochy výrobních
zemědělských areálů. Oba areály - ležící severozápadně od sídla a na jihovýchodním
okraji zástavby - jsou zařazeny do funkčních ploch zemědělské výroby. Základním
předpokladem je obecně podmínka nepřekročení negativních vlivů provozu na životní
a obytné prostředí přilehlých i vzdálenějších ploch pro bydlení. Rozvoj lokalit s
potenciálem vzniku výrobních aktivit není navrhován. Specifickým případem je návrh
plochy pro bioplynovou stanici v severní části katastru, s technologií fermentace a
výroby bioplynu ze zemědělských plodin, bez využití odpadů. Tato plocha je zařazena
do funkce výroby a skladování se specifickým využitím, stejně jako plocha
popílkoviště, umožňující umístění fotovoltaické elektrárny.
Centrální část sídla a část jeho jihovýchodního okraje jsou zařazeny do ploch
smíšených obytných – kde jsou vedle hlavní funkce obytné poměrně výrazně
zastoupeny provozy charakteru občanského vybavení, případně výrobních služeb.

SEA ÚP DŘÍTEČ

4

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC. – INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE






















Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod
podmínkou, že důsledky provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné
prostředí sousedních ploch bydlení, občanského vybavení a rekreace. Po obvodu
areálů, pokud to umožní prostorové podmínky, bude navržen pás izolační zeleně.
Dopravní obsluha areálů bude pokud možno vedena mimo obytné plochy.
Centrální část sídla a část jeho jihovýchodního okraje jsou zařazeny do ploch
smíšených obytných – kde jsou vedle hlavní funkce obytné poměrně výrazně
zastoupeny aktivity charakteru občanského vybavení, případně výrobních služeb.
Ve větších původních zemědělských usedlostech budou přípustné výrobní služby a
výroba, pokud bude zajištěno, že nebudou mít negativní dopad na životní a obytné
prostředí, tzn. takové stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí
nepřekročí nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech.
Respektovány a dle potřeb intenzifikovány budou plochy sloužící volnočasovým
aktivitám – sportu, rekreaci, odpočinku a zábavě. Rozšířen bude sportovní areál v
jihovýchodní části Dřítče o navazující plochy jihovýchodním směrem.
Významným sportovně rekreačním zařízením je rozsáhlá plocha golfového areálu ve
východní části katastru Dřítče. Předpokládá se rozšíření hřiště o plochy položené
kolem bývalého popílkoviště a intenzifikace klubového zázemí areálu.
Východně od sídla je navrhována nová plocha pro vnitrosídelní zeleň s možností
vybudování vodní plochy.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny mohou být obnoveny některé zaniklé či zanedbané
cesty. Územní plán vymezuje nové cyklistické trasy mj. i nadmístního významu
(podél Labe a do Sezemic), které procházejí územím. Dále budou upravována a
kultivována i veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně.
Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny
užitkovými a okrasnými zahradami se stromovou zelení, ty budou z důvodu posílení
krajinného rázu a dálkových pohledů vytvářet přirozený rámec sídla.
Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možná výstavba uvnitř
zastavěného území, pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr:
o je v souladu se stanoveným funkčním regulativem pro plochu, ve které je
záměr lokalizován
o splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
o je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických
a urbanistických hodnot území
o je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
o není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce
Systém zeleně bude doplněn o plochy a linie izolační a interakční zeleně. V plochách
navrhované obytné výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích (územní
studie) řešeny mimo jiné i plochy pro veřejnou zeleň.
Respektovány jsou ploch individuální rekreace v krajině (chatové osady). Se
zakládáním nových nebo rozšiřováním stávajících osad územní plán neuvažuje.
Chráněno bude přírodní prostředí vázané na tok Labe. Rekreační potenciál tohoto
významného prvku v krajině byl využit k navržení trasy cyklostezky.
Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability.
Respektovány a chráněny budou plochy lesa v řešeném území.
Je prověřeno doplnění tras stávající technické infrastruktury, případně navržena
koncepce pro chybějící územní složky.
Respektovány jsou objekty s kulturní a historickou hodnotou.
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0.1.4

Ochranné režimy navržené pro sledované funkce z hlediska ochrany ŽP:

0.1.4.1 Ochranný režim ploch vymezených pro systém ÚSES :
Obec Dříteč je součástí území, pro které byl zpracován generel místního systému ekologické
stability Dříteč (SÚRPMO Hradec Králové, říjen 1993). Celé řešené území tohoto generelu je
tvořeno katastry Bohumileč, Borek, Bukovina nad Labem, Dříteč, Rokytno a Újezd u
Sezemic. Celková výměra tohoto území je 2.932 ha, z toho tvoří 443,5 ha lesy.
Podle zpracované studie „Regionální územní systém ekologické stability“ náleží toto území
převážně do sosiekoregionu I/3 Polabská tabule. Území katastru Dříteč leží v biochoře
teplých pahorkatin I/3/4. Krajina je zemědělsky intenzivně využívaná. Souvislejší lesní
porosty se nacházejí v severovýchodní části katastrálním území obce.
Plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologické stabilizační funkce.
Zásahy, které by mohly vést k ohrožení či oslabení této funkce jsou zejména:








umísťování staveb
terénní úpravy většího rozsahu
úprava vodních toků a změna vodního režimu
těžba nerostů
změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné
půdy a redukce ploch lesa
rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady

Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle
specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem
územního plánování, orgány ochrany vod aj.
Ochrana vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho
základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i
stát. Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit
stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat
jejich ekologicko – stabilizační funkce. Kvalita krajinného rázu je posílena vymezením
skladebných částí systému ekologické stability, který do řešeného území umisťuje řadu
lokálních a nadregionálních prvků. V rámci funkčních regulativů a v rámci stanovení funkcí
jednotlivých ploch bude územní plán chránit řešené území před ztrátou stávajících kvalit.
Podél západní a jihozápadní hranice katastru Dřítče na toku řeky Labe jsou do
nadregionálního biokoridoru K 73 vložena lokální biocentra: LBC 16, 18, 20, 22 a 24. Na
lokálním biokoridoru LBK 26 v severovýchodní části katastru mezi lesním masivem a
plochami popílkoviště je vymezeno lokální biocentrum LBC 25. Řešené území je zemědělsky
využíváno a další skladebné části ÚSES na řešeném území vymezeny nejsou. Určitou roli
v koncepci ÚP hraje návrhové LBC 33 na hranici s obcí Bohumileč, jehož návrh z původního
ÚP se doporučuje revidovat. Definovaný územní systém ekologické stability je zakreslen v
plochách WU1 - WU19
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0.1.4.2 Vymezení ÚSES
Přehled pozemků zahrnutých v územním systému ekologické stability – WU1 - WU19
označení VPS / označení prvku ÚSES
dotčené pozemky
WU1 nrbk 73
904/1, 903/5, 899/6, 960/3, 1035/1, 1035/22, 931/2, 931/3, 1058/2, 1058/1, 937/4,
937/2, 937/3, 937/1
WU2 lbc 16
1035/17, 931/6, 929/2, 931/5, 931/4, 933/4, 1035/1, 960/3, 937/1, 929/1, 1029/2
WU3 nrbk 73
937/1, 976/1, 958/2, 954, 958/1
WU4 lbc 18
976/1, 976/4
WU5 nrbk 73
1036/7, 988/1, 275/1
WU6 lbc 20
988/8, 988/6
WU7 lbc 20
1036/1, 275/4
WU8 nrbk 73
1036/1, 275/4, 240/2, 988/10, 988/2, 233/2, 233/3, 233/1, 233/4, 233/5
WU9 lbc 22
230/4, 1036/1, 275/5, 225/4, 225/7, 210, 225/1, 225/2, 75/9, 225/3, 225/6, 75/13,
229/1, 225/5, 229/3, 229/4
WU10 nrbk 73
229/1, 229/3, 229/4, 229/5, 207, 229/6, 229/7, 229/2
WU11 lbc 24
165/5, 165/8, 165/6, 165/7, 172/1, 165/9, 170, 165/1, 165/10, 165/4, 165/2, 165/3,
160/1, 168/2, 168/1, 160/4
WU12 nrbk 73
1068/3, 160/5, 1068/4, 160/6, 160/7, 1068/5, 160/3, 160/8
WU13 nrbk 73
160/9, 160/2, 160/10, 160/11, 160/12
WU14 lbc 33
330, 316/13, 331, 338, 316/18, 316/25, 316/26, 336/2, 337 – navrhuje se úprava
východně na pozemky 332/1, 332/2, 332/3, 333 a 339/5
WU15 nrbk 73
332/3, 1011
WU16 lbk 26
942, 945, 875/3, 875/1, 875/3, 875/2, 875/4, 1021/2, 1021/1, 875/5, 1021/3, 899/5,
899/17, 882/1, 855/5, 866/3, 855/10, 1021/4, 1021/5, 859, 855/8, 1021/6, 854, 855/9,
855/1, 855/11, 850, 1021/7
WU17 lbk 26
830/4, 830/5, 804, 796/6, 796/7, 830/6, 796/1, 835/15, 761/4, 761/11, 761/14, 761/2,
761/12, 761/13, 732/6, 732/7, 732/5, 725/3, 725/4, 732/20, 732/18, 725/2, 1044/1,
711/2, 1015/2, 725/5, 732/21, 728, 732/22, 710, 703/2, 732/11, 732/1, 732/15, 668/2,
1014/2, 664/2, 835/20, 664/3, 664/4, 664/6, 664/1, 732/2, 1012/2, 685/3, 703/1,
1015/4, 1015/8, 703/3, 703/4, 1015/3, 1015/6
WU18 lbc 25
719/1, 719/2, 711/1, 700/1
WU19 lbk 27
696/3, 696/4, 696/1, 1015/10, 1018/4, 1015/9, 1015/1, 1015/7, 1015/11, 668/3, 668/1,
667/3, 661/1
Vysvětlivky: lbc – lokální biocentrum, lbk – lokální biokoridor, nrbk – nadregionální biokoridor

0.1.4.3 Limity využití území včetně stanovených záplavových území, ostatní omezující
vlivy
Výraznou regulací využití území jsou limity využití území, které omezují a případně zamezují
využití ploch v lokalitách dotčených podle ÚP těmito limity:
 silniční ochranná pásma
 ochranné pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy
 ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení vč. BPS
 ochranná pásma komunikačních vedení
 ochranná pásma vodovodu, vč. dálkového vodovodu soustavy Východní Čechy
 ochranná pásma kanalizace
 ochranné pásmo ČOV (dle použité technologie)
 manipulační (ochranné) pásmo vodních toků
 pásmo (50m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa
 ÚSES
 maloplošné zvláště chráněné území
 památné stromy
 evropsky významná lokalita
 kvalita zemědělské půdy
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záplavové území včetně jeho aktivní zóny a vymezení dosahu povodňové vlny Q 100
ochranná pásma vojenských radiolokačních prostředků
ochranné pásmo národní kulturní památky
nemovité kulturní památky
plocha hřbitova a jeho ochranné pásmo
území s archeologickými nálezy
pásmo havarijního plánování

Do řešeného území nezasahují plochy prognózních ložisek, chráněných ložiskových území či
dobývacích prostorů. Nevyskytují se zde sesuvná či poddolovaná území.
Stanovený koeficient zastavění stavebního pozemku je považován za maximální. Koeficient
zastavění stavebního pozemku udává maximální podíl zastavěné plochy všech objektů a
zpevněných ploch nacházejících se na pozemku k celkové ploše tohoto pozemku; uvedená
hodnota se použije pro stavební pozemky obvyklé rozlohy (tj. 700 – 1000 m2), pro ostatní
případy bude posuzováno individuelně – v souladu s charakterem okolní zástavby (hustota) a
krajinným rázem
0.1.4.4 Zásahy do krajinného rázu
Takovéto zásahy, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
V krajině bude udržována a obnovována tradice solitérních stromů, liniových výsadeb a
případně skupin stromů (orientační body v krajině). Chráněny budou stávající plochy lesa.
Doplňována bude mimolesní zeleň – remízky. Využívány budou hůře zemědělsky
obdělávatelné, zbytkové plochy zemědělské půdy a ostatní (nezemědělské) druhy pozemků.
Jak krajina, tak sídlo si zachovaly svůj osobitý charakter. Proto územní plán stanovuje
poměrně podrobné podmínky prostorového řešení zastavitelných ploch, které jsou
lokalizovány především na okrajích stávající zástavby. Také pro využívání krajiny, pro
ochranu rázovitosti a zachování krajinného rázu okolní přírody jsou stanoveny podrobné
funkční regulativy a zásady.
Do krajiny je účelově a plánovitě začleňována zeleň a úpravy bývalého popílkoviště na
golfový areál. Ten je koncipován tak, aby co nejvíce využíval existující krajiny a jejích prvků
a spoludotvářel lokální zeleň. Na severním okraji území obce je navržen prostor pro umístění
poměrně velké bioplynové stanice, určené ke zpracování rostlinné produkce dovážené z okolí.
0.1.5 Významné krajinné prvky (VKP)
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku
nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků
a nádrží a těžba nerostů včetně nevyhrazených (např. písky, cihlářské hlíny aj.). Podrobnosti
ochrany významných krajinných prvků stanoví ministerstvo životního prostředí obecně
závazným právním předpisem, kterým je v současné době vyhl. 395/1992 Sb. – prováděcí
vyhláška k zákonu 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
SEA ÚP DŘÍTEČ
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0.1.6 Stavby k zajišťování obrany státu:
Územní plán takové stavby nevymezuje. Areál golfu a popílkoviště je občasně využíván pro
cvičení armády – nácvik výsadku z vrtulníků. Tato aktivita je přípustná v uvedeném areálu a
nevyžaduje žádné stavby ani omezení.
0.1.7 Asanace a asanační úpravy:
Územní plán nenavrhuje asanace ani asanační úpravy.
0.2

Zásady uspořádání technického vybavení obce

0.2.1 Vodní hospodářství
Řešeným územím protéká na západním okraji řešeného území řeka Labe, která má stanovenu
hranici záplavového území pro Q 100 včetně aktivní zóny. Rozlivové plochy jsou vymezeny
především v pravobřežní části podél Labe a jižně od silnice III/298810 k Sezemicím.
Záplavová oblast je vyznačena ve výkresové dokumentaci. Zahrnuje především pravobřežní
úsek Labe, do zastavěného území obce se promítá v malé míře.
Hydrotechnická data jsou k dispozici pro profil Němčice – vodočet (cca 1 km pod obcí), kde
HMÚ udává:
Číslo povodí: 1-03-01-019/2 Labe
plocha povodí 4.287.80 km2
Q prům (1931 – 1980) 46.20 m3/s
Q 355 9.83 m3/s
Roční srážky se pohybují v rozmezí 600 – 700 mm, oblast teplá a suchá.
Tok řeky Labe je vyhlášen Evropsky významnou lokalitou (EVL) – CZ0524049 – Orlice a
Labe.
Menšími vodotečemi v území jsou Bohumilečský potok a Hradečník východně od obce.
Západně od obce se nachází meliorační odpad, který ústí do Labe. Část území směrem
k Sezemicím spadá do povodí otevřeného odpadu z popílkoviště, zaústěného pod Němčicemi
rovněž do Labe. Povodí jsou identifikována takto:
1-03-01-020 odpad složiště popílku (levostranný přítok Labe jižně pod k.ú.)
1-03-01-021 Labe
1-03-01-022 Bohumilečský potok (levostranný přítok Labe jižně pod k.ú.)
V obci Dříteč je postavená jednotná kanalizační síť a ČOV (1996 – 98). Síť je provedena v
celém zastavěném území obce (z plastu – korugované PVC). Kanalizace umožňuje napojení
87% obyvatel dle statistiky 2002. Kanalizaci vlastní a provozuje obec. Odpadní vody jsou
kanalizací svedeny na západní okraj obce, kde je v zeleni u Labe umístěna mechanicko
biologická čistírna odpadních vod. Konkrétně se jedná o ČOV BIOFLUID Liberec s
kapacitou 300 EO a možným výhledem 400 EO. Provedení je v úplném zakrytí. Aerobně
stabilizované kaly jsou vyváženy spolu se statkovými hnojivy na zemědělské pozemky.
Všeobecně platné zásady:
 U všech vodotečí a vodních ploch včetně drenáží býv.popílkoviště provádět
pravidelnou údržbu. Zachovat předepsaný sanační režim popílkoviště, včetně čerpání
a regulace srážkových vod. Zachovat existující drenáže k odvodnění popílkoviště.
 Podél vodotečí je třeba po obou stranách ponechat manipulační pruh min. 6m od
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břehové hrany u drobných toků, a min. 8m u významných vodních toků (Labe).
 Centrální zásobování pitnou vodou má obec zajištěno z veřejného vodovodu VaK
Pardubice a.s.. Nově navržené lokality budou napojeny na veřejnou vodovodní síť,
kapacita je dostatečná. Zásobování je z vodárenské soustavy Skupinový vodovod
Pardubice – větev Sezemice - Dříteč a ÚP navrhuje napojení rozvojových lokalit na
jeho rozvodnou síť. Obcí prochází v západní části severojižní osou propojovací řad
vodárenské soustavy Východní Čechy DN 600.
 Obec má vybudovaný systém veřejné kanalizace. Územní plán ho respektuje,
vyznačuje, a navrhuje připojení rozvojových lokalit na tuto síť zakončenou ve
stávající ČOV na západním okrají obce. Nově navržené lokality budou napojeny na
stávající kanalizační síť. Doplnění a vybudování kanalizační sítě v nové části obce je
automatické. Kapacita ČOV vyžaduje přezkoumání a pro větší rozšíření obce je již
nedostačující.
 Respektovat vyhlášené záplavové území vč. režimu výstavby.
 Realizovat navržené protipovodňové úpravy ve spolupráci s PL HK.
0.2.2 Energetika
Obec je zásobována elektřinou ze stávajících trafostanic z vedení 35kV.
Hlavní zásady:
 Pro zásobování el. energií vymezuje ÚP výstavbu nových trafostanic resp. trafostanic
s možností posílení transformátorů.
 Způsob napájení el. energií zůstane i nadále nezměněn tj. napájením stávajícími
linkami vrchního i kabelového vedení VN.
 Postupně plynofikovat stávající objekty podle možností investic a plynovodní sítě.
 Nově navržené lokality napojit na stávající středotlakou plynovodní síť.
 Vytvářet podmínky pro využívání ekologických paliv.
0.2.3 Nakládání s odpady
 Odstraňování odpadů je zajištěno stávajícím vyhovujícím způsobem – separace sběru
do tříděných kontejnerů a periodický svoz N odpadů. Stejný způsob bude uplatňován i
do budoucna.
 I nadále bude zajišťována separace odpadu, externě sběr objemného a nebezpečného
odpadu.
 Do popílkoviště na katastru obce budou nadále ukládány odpady (popílek) z výroby
Elektrárny Opatovice. Ukládání bude i nadále monitorováno a technologicky
zabezpečováno proti nadměrnému negativnímu vlivu na okolí, obec a její obytné
prostředí. Po ukončení ukládání bude plocha rekultivována, resp. dál využita pro jinou
funkci.
0.2.4 Doprava silniční
Územní plán vymezil:
 komunikace III. tříd jako funkční plochu – plochy silniční dopravy – komunikace
(DSk)
 důležité místní, obslužné a účelové komunikace jako funkční plochu – plochy
veřejných prostranství – plochy místních, obslužných a účelových komunikací (PVk)
Územní plán navrhuje:
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novou místní komunikaci: k.1 - pro obsluhu zastavitelných ploch a.2, a.3 a a.8
novou místní komunikaci: k.2 – pro obsluhu severní části rozvojové lokality a.13
novou místní komunikaci: k.3 – pro obsluhu jižní části rozvojové lokality a.13
plošné rozšíření křižovatky mezi III/29810 a III/29811: v ploše k.4 – vybudování
okružní křižovatky

Ostatní rozvojové lokality vymezené návrhem územního plánu jsou dopravně zapojitelné
přímo na stávající systém pozemních komunikací a síť místních obslužných komunikací –
trasování komunikační sítě uvnitř větších rozvojových ploch bude prověřeno podrobnější
dokumentací.
Územní plán vymezil dále:
 dopravní plochu – parkoviště – plocha u fotbalového hřiště v návaznosti na hlavní
průjezdnou komunikaci sloužící účelu parkovaní vozidel
Územní plán navrhuje:
 plochy pro parkování východně od centra obce – pro místní areál: p.1
 rozšíření ploch pro dopravu v klidu ve vazbě na stávající plochy tohoto funkčního
využití, jako součást zázemí golfového areálu: b.4
 další plochy pro dopravu v klidu nejsou samostatně navrhovány, v zastavitelných
plochách nebo plochách navržených k funkční přestavbě budou jejich součástí
 zřízení heliportu s občasným provozem na ploše jako součást plochy b.4 v blízkosti
areálu golfu
Pěší a cyklistická doprava:
 Územní plán respektuje stávající značenou cyklotrasu procházející řešeným územím,
jejíž vedení využívá stávající pozemní komunikace.
 Kolem obce je navrhováno vybudování okružní cyklistické stezky - k.6 a její navázání
na řešení ve správním území Sezemic – k.7, pokračování podél Labe na sever po
levém břehu Labe jako k.8, podél komunikace III/29810 směrem Bukovina n.L. pak
jako k.9
 Navržena je územní rezerva pro vybudování cyklostezky podél řeky Labe a její
propojení do obce: R2, R3. Přes území je plánovaná jako Cyklostezka mechu a
perníku z Hradce Králové do Pardubic, která se má stát součástí mezinárodní trasy
Labská stezka (z Krkonoš do Polabí a dále podél Labe až do Hamburku). V úseku přes
Dříteč má stezka umožnit cyklistům zejména bezpečné spojení Hradec Králové –
Pardubice.
0.2.5 Zásady uspořádání občanské vybavenosti
Do ploch občanské vybavenosti je řazena škola a kostel. Do samostatné funkční plochy patří
hřbitov. Do ploch občanské vybavenosti komerční je zařazena část zázemí (b.4) golfového
areálu v místě původně navržené rozvojové dopravní plochy. Další zařízení (obchod, služby,
administrativa) nejsou samostatně vymezovány, jejich umístění je možné především ve
smíšených plochách bydlení - venkovských, případně v plochách bydlení.
Hlavní zásady:
 Územní plán navrhuje ve střední části sídla (ve vazbě na stávající plochy sportu)
zastavitelnou plochu pro sport – ozn. b.1.
 Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy pro občanské vybavení komerční
(ozn. b.2) a pro tělovýchovná a sportovní zařízení (ozn. b.3), jako předpokládané
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rozšíření klubového zázemí golfového areálu (v jeho severozápadní části).
 Územní plán navrhuje plochu pro občanské vybavení (ozn. b.4) u komunikace III.
třídy severovýchodně od sídla, v návaznosti na plochy zázemí golfového areálu.
 Vzhledem k předpokládanému výraznému nárůstu počtu obyvatel, lze předpokládat
zvýšenou poptávku po aktivitách charakteru občanského vybavení. V návaznosti na
rozvojové plochy bydlení nejsou tyto samostatně vymezovány. Umístění zařízení
tohoto charakteru je funkčními regulativy umožněno v zastavitelných plochách
bydlení, jejich umístění bude prověřeno v podrobnější dokumentaci.
 Územní plán vymezuje v severovýchodní části řešeného území územní rezervu pro
hřbitov, protože kapacita dosavadního hřbitova a jeho umístění uprostřed obce
přestaly být vyhovující.
Pro hřbitov je stanoveno hlavní využití - pietní místo pro ukládání ostatků
Podmínky využití - přípustné využití:
 v ploše hřbitova:
• hroby a hrobky
• urnové háje, kolumbária
• rozptylové a vsypové louky
• pomníky a pamětní desky
• plochy pro krátkodobé shromažďování odpadu z provozu hřbitova
 parkový mobiliář – lavičky, odpadkové koše, sběrné nádoby na odpadní zeleň,
popelnice
 dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů
 trvalé travní porosty
 stavby, plochy a zařízení technické vybavenosti a provozního zázemí
 pěší stezky
 účelové komunikace
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
0.2.6

Veřejně prospěšné stavby a opatření
Územní plán vymezuje 8 veřejně prospěšných staveb, pro které lze (kromě možnosti
vyvlastnění) uplatnit i předkupní právo ve prospěch obce Dříteč:
dopravní infrastruktura:
 obslužné komunikace – WD1, WD2 a WD3 (seznam dotčených pozemků je
uveden v návrhu ÚP).
 cyklostezky – WD4, WD5, WD6 a WD7 (seznam dotčených pozemků je
uveden v návrhu ÚP).
veřejná prostranství:
 plochy vnitrosídelní zeleně přírodního charakteru – WZ1 (seznam dotčených
pozemků: k.ú. Dříteč - p.č. 503, 571/19, 487, 571/15, 571/13, 571/1, 446,
571/6, 571/14, 422, 571/9, 571/7, 571/4, 571/12).
0.2.7 Stavby pro rekreaci
Jsou navrženy 3 plochy v souvislosti s provozem golfového areálu.
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0.2.8 Systém sídelní zeleně
Územní plán respektuje stávající plochy veřejné, resp. vnitrosídelní zeleně v sídle. V Dřítči
není patrný výrazný návesní prostor se zastoupením zeleně. Významné plochy vnitrosídelní
zeleně jsou součástí sportovního areálu s fotbalovým hřištěm, další plochy – spíše přírodního
charakteru – jsou na východním okraji severní části sídla u požární nádrže. V obci je zeleň
dále zastoupena v podobě travnatých luk, břehovou zelení podél vodotečí, případně liniovou
zelení podél komunikací a cest.
Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy zeleně vyhrazené (zahrad), které jsou
územním plánem většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Jen v lokalitách, kde se
nacházejí větší a významné plochy sadů a zahrad bez staveb hlavních (západní okraj sídla),
nebo v místech, kde je nutno zdůraznit funkci zeleně vzhledem k dálkovým pohledům na
sídlo a zachování krajinného rázu ve vazbě na okolí, jsou tyto plochy vymezovány jako
samostatná funkční plocha – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.
Významnější plochy vnitrosídelní „veřejné“ zeleně chrání územní plán tím, že je vymezuje
jako samostatnou funkční plochu – plochy systému sídlení zeleně – plochy zeleně na
veřejných prostranstvích, vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru a plochy ochranné a
izolační zeleně.
Územní plán navrhuje tři plochy systému sídelní zeleně – plochy zeleně na veřejných
prostranstvích (ozn. z.1, z.2 a z.3). Plochy z.1 a z.3 jsou umístěny v návaznosti na stávající a
navrženou plochu sportovního areálu na jihovýchodním okraji sídla. Plocha z.2 leží na
severozápadním okraji rozvojové plochy b.4, která je součástí zázemí golfového areálu.
Plochy vnitrosídelní zeleně přírodního charakteru (ozn. e.1 a e.2) jsou navrhovány východně
od rozvojových ploch bydlení a sportu východně od obce, záměr zahrnuje možnost vybudovat
vodní plochu v této lokalitě. Plocha izolační zeleně (ozn. f.10) je navržena na jihozápadním
okraji lokality pro bydlení c.2 v návaznosti na vodoteč. Plocha f.15 je navržena jako izolační
zeleň u bioplynové stanice.
Pokud bude na plochách určených k výstavbě nutné kácení stromů, bude určena náhradní
výsadba, a to prioritně do míst s plánovanou funkcí vnitrosídelní zeleně.
0.2.9 Systém krajinné zeleně
Územní plán respektuje stávající plochy lesa a PUPFL – především významné plochy lesa v
severovýchodní části řešeného území. Drobnější lesní plochy v řešeném území jsou územním
plánem také vymezeny jako funkční plochy lesa. Územní plán respektuje jejich ochranné
pásmo a nenavrhuje do něj žádné aktivity, které by s jeho režimem byly v rozporu. V řešeném
území nenavrhuje územní plán konkrétní plochy pro zalesnění, ale umožňuje tuto změnu
využití jako podmíněně přípustnou na zemědělských plochách.
Vymezení stávajících i navrhovaných funkčních ploch přírodní krajinné zeleně vychází
z vymezení skladebných částí systému ekologické stability, který plně respektují. Tato
funkční plocha je vymezena i na ostatních, z hlediska ochrany přírody cenných lokalitách
(krajinářsky, ekologicky, botanicky aj.). Územní plán navrhuje nové plochy krajinné zeleně u
navržených částí ÚSES – ozn. f.1 - f.9, f.13 a f.14.
V řešeném území, převážně ve vazbě na tok řeky Labe, na vedení prvků ÚSES a
v severozápadní části řešeného území, plní své funkce plochy trvalých travních porostů. Aby
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vlivem intenzivního obdělávání zemědělské půdy nedošlo k jejich zornění, aby byla
zachována a posílena retenční schopnost krajiny, zachován a posilován krajinný ráz,
vymezuje a navrhuje tyto plochy územní plán jako plochy smíšené krajinné. Územní plán
navrhuje rozšíření těchto ploch v souladu s ÚSES – f.11 a f.12.
Současně respektuje návrh ÚP také budoucí ochranu lokality LBC 33 částečně ležící i na
území obce Bohumileč na východním okraji řešeného území a v blízkosti probíhající
nadregionální biokoridor (NRBK 73). Tato lokalita je nezastavitelným územím, avšak
v současné době je v místě navrženého LBC 33 území využíváno jako zemědělsky
obdělávaná plocha. Současně je při místním šetření ověřeno, že v těsné blízkosti lokality se
nachází prostor mokřadního charakteru, který nemá žádnou vypsanou ochranu, ač by si ji
právě zasloužil.
0.2.10 Ostatní
Je nově navržena plocha b.4 – pro vybudování heliportu jako součást plochy občanského
vybavení, obsluhující areál golfového areálu a využitelný pro potřeby obce (složky
záchranného systému, heliport Letecké záchranné služby). Celé řešené území se nachází
v ochranném pásmu radiolokačního zařízení letiště Pardubice. Ochranná pásma letišť
Pardubice, Hradec Králové nebo Ráby do řešeného území nezasahují.
0.2.11 Funkce technické infrastruktury
Zastavitelné plochy nejsou navrhovány.
0.2.12 Plochy výroby a skladování
Severně od zastavěného území, západně od komunikace Dříteč – Bukovina n/L. je navržena
plocha g.1 kategorie VX – výroba a skladování se specifickým využitím pro záměr výstavby
bioplynové stanice. Respektováno bude silniční ochranné pásmo, trasa a ochranné pásmo
vodovodu a trasa optické sítě elektronických komunikací, jižně od lokality území
s archeologickými nálezy. Bioplynová stanice má podle hodnoceného projektu záměr
zpracování rostlinných materiálů, a to především kukuřice a drceného obilí. Nebudou zde
zpracovávány žádné živočišné odpady.
Hlavní využití je stanoveno pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, v lokalitě
popílkoviště je vymezen prostor pro ukládání technologického odpadu z energetiky, po
ukončení ukládání v prostoru skládky rekultivace a obnova krajiny
Podmínky využití jsou stanoveny takto:


Přípustné využití:
 v lokalitě popílkoviště:
 ukládání technologického odpadu
 obnova reliéfu krajiny, rekultivace, ozelenění či zalesnění
 stavby a zařízení fotovoltaických elektráren
 stavby a zařízení bioplynové stanice
 zpevněné plochy
 komunikace účelové
 jímky a nádrže
 stavby a zařízení technického vybavení, trafostanice
 izolační liniová a plošná zeleň
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Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím

0.2.13 Zemědělský půdní fond
Mezoklima, geologické podloží a výška hladiny spodní vody dává vznik různým půdním
typům. Jedná se o půdy těžké, špatně propustné, minerálně bohaté, za sucha vysychavé, za
mokra mazlavé a přilnavé. Na štěrkopíscích jsou to půdy propustné, hlinitopísčité až písčité,
minerálně středně bohaté až chudé. Na vátých píscích jsou to půdy podzolové až výrazné
podzoly. Nejbohatším půdním typem jsou v zájmovém území sprašové hlíny, které se ale
nacházejí jen okrajově a jsou obhospodařovány zemědělsky.
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek:
HPJ 13 hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších,
sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké
spodině; závislé na dešťových srážkách
HPJ 19 rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách;
středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě
převlhčené
HPJ 20 rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách
karpatského flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné
HPJ 21 hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích,
velmi lehké a silně výsušné
HPJ 22 hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech většinou lehčí nebo
středně těžké s vodním režimem poněkud příznivějším než předchozí
HPJ 23 hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, uložené na slínech a
jílech, lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý - od výsušného až
po převlhčení podle výše srážek
HPJ 29 hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách,
žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně
štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry
HPJ 35 hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně
chladné oblasti, převážně na různých vyvřelých horninách, břidlicích a usazeninách
karpatského flyše; středně těžké, slabě až středně štěrkovité; vláhové poměry jsou
příznivé, někdy se projevuje mírné převlhčení
HPJ 53 oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limnického terciéru; středně
těžké, s těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené
HPJ 54 oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, včetně slinutých, na jílech
limnického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a
špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené
HPJ 55 nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné
HPJ 56 nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké s příznivými vláhovými poměry
HPJ 57 nivní půdy na nivních uloženinách; těžké až velmi těžké, vláhové poměry příznivé až
sklon k převlhčení
HPJ 58 nivní půdy glejové na nivních uloženinách středně těžké, vláhové poměry méně
příznivé po odvodnění příznivé
V ÚP se navrhuje částečná zástavba na ZPF, vynětí pro zastavěné části pozemků a převod
příslušných částí pozemků v majetku individuálních investorů do změny kultury na zahrady.
Tato změna je v kontextu celého ÚP přípustná. Zařazení do ZPF zůstane zachováno s vynětím
pouze jednotlivých ploch bezprostředně zastavěných.
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0.2.14 Radiační ochrana a možné kontaminace v území
Území se nachází v oblasti s převažující kategorií nízkou a přechodnou podle radonového
indexu geologického podloží. Proto je nutné před vlastní realizací staveb provést podrobné
měření, které stanoví dle naměřených hodnot přesně radonový index, podle kterého budou
případně navržena taková opatření (izolace), která eliminují pronikání radonu do objektu.
V případě staveb na popílkovišti a v jeho těsné blízkosti je třeba vzít v úvahu také fakt, že se
v elektrárně mohlo spalovat v některých letech uhlí s obsahem radioaktivního izotopu radia
Ra 226 , který produkuje při svém rozpadu radon 86Rn 222 , který je radioaktivní – je významným
alfazářičem s možností vlivu na organismus zvířat i člověka. Poločas rozpadu radia je cca
1610 let a nelze vyloučit jeho nahromadění v některých místech popílkoviště, proto je třeba
radonový průzkum provést podrobně a pro každou stavbu. Tento antropogenní faktor je třeba
respektovat.
V této souvislosti je třeba upozornit na možnou kontaminaci půdy a podzemních vod dalším
polutantem – těžkými i dalšími kovy vyluhovanými z popílku a na to, že kontaminace může
být i na dalších plochách, po kterých se v únoru 1977 přehnala vlna z protržené hráze
popílkoviště. Tato vlna zasáhla i některé obytné domy v obci. Je proto třeba věnovat dostatek
pozornosti možné kontaminaci půdy i kvalitě vody v místních studních, ať už jsou používány
k jakémukoli účelu. Obdobné havárie již byly i s jejich důsledky popsány v minulosti, např.
havárie pod popílkovištěm elektrárny v Novákách na Slovensku počátkem 50.let XX.století.
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1. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany
životního prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitní úrovni.
1.1 Cíle na mezistátní úrovni
Zpracovaný návrh ÚP je vypracován v souladu s požadavky na územně plánovací
dokumentaci ve smyslu platných zákonů ČR a jimi implementovaných evropských předpisů.
Respektuje požadavky na ochranu životního prostředí, jak jsou požadovány v české
legislativě a EU. Návrh ÚP se nedotýká žádných specifických cílů nadnárodní ochrany ŽP,
např. snižování produkce skleníkových plynů a obchodování s emisními povolenkami,
požadavků zákona 276/2003 Sb. o ochraně Antarktidy, zákona 78/2004 Sb. o nakládání
s geneticky modifikovanými organismy, zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných
průmyslových havárií a podobně. Tyto normy nebylo třeba do ÚP zvlášť aplikovat.
Územní plán obce nezahrnuje žádné nové aktivity ve vztahu k provozu a produkci znečištění
blízké elektrárny, její aktivity se na území obce s výjimkou oblasti potenciálního znečištění
ovzduší neprojeví. Využití starého popílkoviště pro nové aktivity zejména kolem golfu je
lokální záležitostí.
1.2 Vztah k soustavě Natura 2000
V území obce se nenachází mimo samotný tok Labe evropsky významná lokalita (EVL) či
ptačí oblast (PO). Tok Labe je ve správě Povodí Labe a aktivity zakotvené do územního plánu
se toku nedotýkají. Cyklistická stezka je plánována do prostoru obslužné komunikace užívané
správcem povodí, takže nedojde k žádným zásahům do biotopu. Bývalá říční ramena Labe
jsou samostatnými chráněnými lokalitami na pravém břehu řeky.
Nejbližší ptačí oblastí je Bohdanečský rybník, který je v dostatečné vzdálenosti, aby nemohl
být ovlivněn žádnými aktivitami v lokalitě Dříteč. Stanovisko orgánu ochrany přírody
vyloučilo možný vliv na soustavu Natura 2000, tj. na vymezené ptačí oblasti a na evropsky
významné lokality.
1.3

Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
Zpracovaný návrh ÚP je vypracován v souladu s požadavky na územně plánovací
dokumentaci ve smyslu platných zákonů ČR. Územní plán obce Dříteč je zpracován v
souladu se zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími
předpisy, změny jsou provedeny v souladu s aktuálně platnými předpisy, zejména pak s
vyhláškou č. 500/2006 Sb. resp. dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy.
Respektuje cíle, které jsou zadány jak ve Státní politice životního prostředí ČR, tak cíle
zadané v plánovacích a rozvojových dokumentech Pardubického kraje.
Posouzení návrhu územního plánu obce Dříteč na životní prostředí bylo vypracované podle
Přílohy zákona 183/2006 Sb. V oblasti životního prostředí jsou k předmětnému území
vztaženy následující koncepce jejichž strategické cíle jsou shrnuty takto:
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1.3.1 Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje
V roce 2005 byl zpracován Návrh ÚP VÚC Pardubického kraje, na který bylo v roce 2006
zpracováno Souborné stanovisko. Lze konstatovat, že Územní plán obce Dříteč není v
rozporu se schváleným Územním plánem velkého územního celku Pardubického kraje. V ÚP
jsou respektovány zadané koridory pro dopravu, energetické sítě, povodňovou ochranu území
a jsou respektovány nadregionální biokoridory.
1.3.2 Aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje
Program rozvoje Pardubického kraje je střednědobým programovým dokumentem k podpoře
regionálního rozvoje, který byl schválen Zastupitelstvem Pardubického kraje dne 13. 12. 2001
a částečně aktualizován v březnu 2003.
Cílem koncepce z hlediska životního prostředí je zajistit realizaci důležitých společných
systémových opatření na ochranu životního prostředí. Realizace záměrů řešeného ÚP
v oblasti rozvoje golfu umožňuje zejména zvýšit zapojení turistického potenciálu kraje do
jeho ekonomického a sociálního rozvoje.
1.3.3 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje vychází z plánu odpadového hospodářství
České republiky. Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství ČR, včetně jejích změn,
je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a
obcí v oblasti odpadového hospodářství. Změna č. 1 byla schválena v dubnu 2010 a obce
Dříteč se nedotýká, jedná se jen o zrušení usnesení nepodporovat výstavbu spaloven
komunálního odpadu v kraji. Obec je zapojena do stávajícího systému a nepředpokládají se
zásadní změny.
1.3.4 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje
Úkolem Krajského úřadu z hlediska životního prostředí rozvoje venkova a zemědělství je
neustále vytvářet a obnovovat předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj krajiny, který podle
přírodních klimatických a sociálně ekonomických podmínek bude mít rozdílnou podobu
v příznivějších nebo naopak marginálních oblastech kraje.
Cílem je:
Udržovat a chránit životní prostředí a kulturní krajinu:
Účelně a alternativně využívat zemědělskou půdu,
 podporovat činnost organizací zaměřených na ochranu přírody,
 sledovat a podporovat komunikaci mezi organizacemi zaměřenými na ochranu
přírody,
 organizovat a propagovat ochranu přírody a krajiny,
 vytvořit systém účinné kontroly ochrany přírody vybavené příslušnými pravomocemi,
 koordinovat účinnou podporu ochrany přírody a krajiny ze strany Krajského úřadu.
Systematicky věnovat pozornost biodiverzitě a environmentálním opatřením v krajině:
 podporovat ekologické zemědělství,
 pečovat o krajinu.
Směrovat pozornost na budování konkurenceschopného zemědělství v odpovídající vazbě na
výrobní podmínky:
 V méně příznivých oblastech spolu s rozvojem multifunkčního zemědělství snížit
zornění zemědělské půdy ve prospěch krajinotvorných a environmentálních opatření
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(zatravnění, zalesnění, výstavba nádrží, rybníků, technických a biologických,
protierozních opatření apod.).
Toto opatření je plněno a zejména řízené a udržované zatravnění golfového areálu je velmi
účinným protierozním opatřením s důležitým dopadem na kvalitu ovzduší – snížení emisí
PM 10 . tento parametr je v celém okolním území hodnocen jako kritický.
1.3.5 Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje
Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje specifikuje cíle v oblasti ochrany přírody a
krajiny v rámci zájmového území a vazeb na sousedící regiony. Koncepce navrhuje opatření
vedoucí k obnově a ochraně jednotlivých složek životního prostředí. Řeší zejména ochranu
přírody a krajiny v následujících oblastech:
Zvláště chráněná území,
 zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
 lesní ekosystémy,
 zemědělství,
 vodní hospodářství,
 turistika a rekreace,
 doprava,
 ochrana nerostného bohatství,
 ochrana a biodiverzita krajiny.
Dále je v koncepci provedeno ekonomické vyhodnocení souboru opatření k ochraně území.
Územní plán respektuje vyhlášené regionální i nadregionální koridory a biocentra. Záměry
ÚP nemají vliv na prvky systému Natura 2000.
1.3.6 Program snižování emisí a zlepšení ovzduší Pardubického kraje
Základním cílem programu je účelné a ekonomicky schůdné snížení emisí produkovaných
v kraji, aby jejich výše byla nižší než je stanovený emisní strop pro rok 2010 pro oxid siřičitý,
oxid dusíku, těkavé organické látky a amoniak. Těmto požadavkům odpovídá plánované
využití zemního plynu a elektřiny jako energetických zdrojů v plánovaných obytných
budovách. ÚP nepočítá se zhoršením imisní situace. Pro bioplynovou stanici je zpracována
samostatná rozptylová studie.
1.3.7 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
Tyto zásady byly vydány veřejnou vyhláškou Pardubického kraje ze dne 30.4.2010.
Navržený územní plán obce Dříteč není s těmito zásadami v rozporu. Navržená trasa
rychlostní komunikace R35 se katastru obce nedotýká. Obec je součástí rozvojové oblasti
republikového významu OB4 Hradec Králové – Pardubice ve správním obvodu ORP
Pardubice. Obec není součástí některého z krajských rozvojových center. ÚP respektuje
požadavky vyplývající ze zásad uvedených v dokumentu.

SEA ÚP DŘÍTEČ

19

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC. – INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

2. Údaje o současném stavu životního prostředí
2.1 Místní šetření a jednotlivé lokality
Ve všech navržených lokalitách bylo provedeno místní šetření dne 4.11.2008.
Obec Dříteč leží asi v polovině trasy vedlejšího komunikačního tahu III. třídy mezi
Pardubicemi a Hradcem Králové v nadmořské výšce cca 230 – 260 m. Území obce má
výměru asi 537 ha. Západní a jižní hranice řešeného území je většinou tvořena výraznou
zelenou osou v území – tj. tokem řeky Labe a jeho břehovými porosty. Severovýchodní a
východní hranice je tvořena popílkovišti, z toho jižnější z nich zcela změnilo způsob využití –
je na něm vybudováno golfové hřiště.
Oblast golfového hřiště je velmi dobře udržovaná pro hru, v důsledku toho je vedena nová
koncepce tvorby a údržby trávníku a přilehlých prostor ne jako biologicky druhově velmi
chudá, ale respektující existující tvorbu krajiny a začleňující areál do přirozených resp.
existujících terénních profilů. Zato svahy bývalého popílkoviště jsou zarostlé velmi bujnou,
ale neudržovanou vegetací a jsou zde ještě zbytky starých provozních průmyslových objektů.
V samotném popílkovišti je udržováno jezírko srážkové vody se stanoveným provozním
řádem. Tohoto jezírka se stejně jako existujícího golfu navržené úpravy ÚP již nedotýkají,
byly předmětem předchozích změn a úprav a byly projednány v samostatném procesu EIA.
Po obvodu golfu je provedena nová asfaltová cyklistická stezka a po obvodu popílkoviště jsou
na několika místech původní sjezdy na okolní polní cesty. Plocha navržená pro bytovou
zástavbu označovaná jako Dříteč-východ je celá v ZPF s nízkou bonitou a navíc je dělena
linkou VVN 110 kV a linkou vysokého napětí 35 kV, jejichž ochranné pásmo je nezbytné
dodržet a nelze jej proto zastavět obytnými ani jinými stavbami.
Okraj plochy a.13 zasahuje do těsné blízkosti plochy f.7– navrženého lokálního biocentra
LBC 33.
V územním plánu jsou vyznačena dvě důležitá LBC, tůň u Hrobic na pravém břehu Labe
(LBC 46) vzniklé z bývalého meandru po regulaci řeky, druhé LBC 33 v návrhu USES na
území přecházejícím do Bohumilče pod popílkovištěm v mokřině vzniklé odvodněním
průmyslové lokality. Přes LBC 46 prochází navržená cyklistická stezka podél Labe. Tento
záměr nemá kolizi s LBC 46. Další existující LBC ani NRBK nemají kolize se záměry ÚP.
2.1.1 Obyvatelstvo a problematika hluku
Demografický vývoj obce je v posledních letech příznivý. Vývoj počtu obyvatel celé obce
vykazuje v posledních letech významný nárůst. Velmi pozitivní je i věková struktura
obyvatel: v roce 2007 žilo v obci asi 350 obyvatel, z toho 21% obyvatel ve věku 0-14 let, 68%
obyvatel v produktivním věku a pouze 11% obyvatel nad 65 let. Údaj o počtu obyvatel 261 je
z centrálního registru a není spolehlivý. Složení populace je velmi příznivé pro budoucí
rozvoj obce.
V obci není zpracována hluková mapa s ohledem na zdroje hluku z dopravy. Lze konstatovat,
že rozhodujícím zdrojem hluku a vibrací v obci je provoz na hlavní silnici v celé délce jejího
průchodu obcí. V dílčích lokalitách obce hluk způsobuje prakticky pouze doprava nebo
provoz zemědělských mechanizmů při polních pracích a provoz domácích strojů (pily, travní
sekačky). Hluk je považován za významný aspekt ŽP. Hluk ze silnice nezasahuje katastr obce
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významně. Hluk z elektrárny sem nezasahuje. Z navržených změn se nebude problematika
hluku přímo dotýkat navržených lokalit s výjimkou lokalit a.4 a a.3, které by mohly být
zasaženy hlukem z heliportu.
Zdrojem hluku mohou být také např. kompresory chladicích agregátů u obchodních zón či
restaurací nebo záložní agregáty elektrické energie v některých případech, pokud by byly
použity, může se jednat zejména o živnostenské aplikace. Může jím být i bioplynová stanice.
2.1.2 Prvky ochrany přírody a kulturní hodnoty
Tok řeky Labe je Evropsky významnou lokalitou – CZ0524049 – Orlice a Labe.
Na severozápadním okraji zasahuje do řešeného území maloplošné zvl. chráněné území PP –
Tůň u Hrobic. Ve stejné lokalitě se nachází památný strom (topol černý). na pozemku 931/1
jako památný strom, vyhlášený usnesením rady ONV Pardubice ze dne 9.7.1980 č.174. Jedná
se o jeden z několika málo starých a mohutných exemplářů východočeského Polabí – topolu
černého, odhadované stáří stromu je 200 let, výška je udávána asi 35 m.
V řešeném území resp. ve Dřítči se nachází nemovitá kulturní památka – kostel Sv. Petra a
Pavla vč. ohradní zdi s rejstříkovým č. 2061.
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo NKP státní hrad Kunětická Hora.
Z hlediska lokálních zájmů budou obcí respektovány a chráněny hodnoty místních
pamětihodností :
 pomník u Obecního úřadu
 kříž v centru Dřítče u MŠ
 kříž na severu Dřítče u rozcestí silnic na Hradec Králové a k areálu golfu
 kříž v jižní části obce u bažantnice
 neúplný kříž v jihovýchodní části obce
 objekt fary u kostela
Významným objektem z hlediska krajinného rázu je samotné bývalé popílkoviště, které ale již
bylo začleněno do krajiny ozeleněním a v zásadě i aplikací golfového areálu. Popílkoviště
užívané dnes především k ukládání stabilizátu z odsíření EOP zasahuje do katastru obce
v severovýchodní části za golfem jen malou částí, převážně je na katastru obce Bukovina nad
Labem. Popílkoviště se řídí vlastním provozním řádem, schváleným krajským úřadem.
Významnými pohledovými dominantami jsou v okolí mimo katastr obce Kunětická hora
s hradem a Opatovická elektrárna s třemi z daleka viditelnými komíny. Na západním okraji
obce je významným objektem tok řeky Labe s možnou perspektivou splavnění.
Za významný stavební objekt je třeba také považovat most přes Labe do Němčic. Most je
vodočetnou lokalitou s důležitým profilem a je zapsán jako nemovitá kulturní památka pod
rejstříkovým číslem 42063/6-5168.
V řešeném území převládá zemědělská půda resp. druh pozemku – orná půda. Chráněná
zemědělská půda, tzn. půda v I. a II. třídě ochrany je především v jižní části, okrajově
v severozápadní části katastrálního území, v nivě řeky Labe. V plánovaném území zástavby se
téměř nevyskytuje.
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2.2 Současný stav území
Obec Dříteč leží cca 9 km severně od Pardubic směrem na Hradec Králové. Území náleží do
České tabule (subprovincie) Východolabská tabule, pod celek Pardubická kotlina. Celkový
ráz krajiny resp. jeho terénní reliéf je mírně zvlněný, zvláště v lesních částech v
severovýchodní části katastru. Terén zemědělsky obdělávané půdy je téměř rovinný.
Nadmořská výška území obce se pohybuje v rozmezí 230 – 260 m n.m a srážky jsou zde
mírné. Jihozápadní a západní okraj katastru kopíruje významný tok řeky Labe s větším
množstvím vzrostlé a vysoké listnaté zeleně.
Územní plán řeší správní území obce Dříteč, které je tvořeno jedním katastrálním územím –
Dříteč, kód k.ú. – 633127 v okrese Pardubice. Celková rozloha řešeného území činí 537 ha. V
řešeném území, resp.v jeho západní části, se nachází jedno sídlo – Dříteč s přibližně 350
obyvateli. V návaznosti na tok řeky Labe se při západním okraji řešeného území nachází v
přírodním prostředí několik staveb, resp. souborů staveb – převážně objektů sloužících
rekreačnímu bydlení (chatová oblast u Labe) a severovýchodně od obce se nachází soubor
staveb tvořící zázemí rekreačního areálu golfového klubu.
Poloha sídla Dříteč se váže na křížení tří, resp. čtyř komunikačních tahů. Obec leží na tahu
silnic třetích tříd spojujících Pardubice a Hradec Králové ve směru jih – sever. Východním
směrem z něj odbočují východním směrem silnice třetích tříd směrem na Býšť a na Sezemice.
Sídlo se nachází na levém břehu Labe (východně od jeho toku), přibližně 9 km severně od
Pardubic a 11 km jižně od Hradce Králové.
Zastavěné území sídla je tvořeno poměrně kompaktní, převážně obytnou zástavbou. Mimo
sídlo, severozápadně od obce, se nachází zemědělský areál a v jižní části obce je bažantnice.
Zástavba těchto areálů má znaky charakteristické pro dřívější zemědělskou výrobu,
kombinovanou s pozdějším příměstským sídlištním charakterem zástavbou rodinnými domky.
V centru obce je zastoupena zástavba charakteru bydlení, občanské vybavenosti i výroby a
výrobních služeb. Na břehové partie toku Labe se váže zástavba rekreačních chat, svébytný
charakter má zástavba u golfového hřiště, využívající nepůvodní terénní navýšeninu v místě
někdejšího rybníka – později naplaveného popílkoviště elektrárny Opatovice.
V centru obce je zachovalý malý hřbitov v prostoru kolem kostela. Plocha tohoto hřbitova je
nedostačující s ohledem na další rozvoj obce a plánované přírůstky obyvatel.
Pro vymezení zastavěného území byla výchozím podkladem hranice intravilánu dle map KN.
Další úpravy ÚP byly provedeny na základě konfrontace s údaji KN a průzkumů v terénu
(zjištění skutečného stavu v území).
Zastavěné území je vymezeno k říjnu 2008 a je zakresleno, resp. vymezeno ve všech
grafických přílohách územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou
legislativou. Hranice zastavěného území většinou kopíruje hranici intravilánu. Změn doznala
v okrajových partiích sídla, kde do zastavěného území byla zařazena nová zástavba, a to
zejména v severní části. Hranice zastavěného území byla dále rozšířena o plochy, které jsou
součástí ČOV na západním okraji obce, o dílčí zástavbu rekreačních objektů na březích Labe
či o plochy nové zástavby bytových domů vzniklé v souvislosti s vybudováním areálu
golfového hřiště. Dále byly na základě příznivých dílčích studií přidány plochy pro výrobu a
skladování s předběžným určením pro bioplynovou stanici u silnice k Bukovině a pro
fotovoltaickou elektrárnu. Stávající výrobní a zemědělské areály jsou respektovány.
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Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky:
 pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení,
občanské vybavení, rekreace a výroba
 pro udržitelný rozvoj sídla – vymezovány budou rozvojové plochy pro hlavní funkce –
bydlení, občanské vybavení – sport, resp. rekreace a veřejné zeleně. S ohledem na
možnost umístění zařízení občanského vybavení budou stanoveny funkční regulativy
ostatních funkčních ploch.
 pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot i kulturního
dědictví v území
 pro ochranu systému sídelní zeleně
 pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (turistika –
pěší a cyklistická, golf)
 pro zachování krajinného rázu, ochranu přírodních hodnot v území, zejména ve vazbě
na tok Labe
 pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení
ekostabilizačních funkcí v řešeném území
2.3 Stanovení cílů
Hlavní cíle ochrany životního prostředí nebyly v dokumentech obce zatím stanoveny. Lze je
v obecné poloze definovat v následujících bodech:
 Ochrana ovzduší: Zamezit zbytečným a nadměrným emisím ze spalování nekvalitních
paliv nebo odpadů, udržet emise z dopravy v přijatelných mezích a nezhoršovat
zbytečně parametr prašnosti PM 10 V případě umístění zemědělských a souvisejících
staveb včetně bioplynové stanice respektovat potřebnou odstupovou vzdálenost a
podmínky rozptylové studie.
 Ochrana vod: Nezhoršit stav povodňové ochrany území. Nezhoršovat kvalitativní
parametry vypouštěných odpadních vod z obce a věnovat pozornost množství a kvalitě
využívaných podzemních vod s přihlédnutím k vlivům popílkoviště
 Nakládání s odpady: Dodržet ustanovení zákona o odpadech a souvisejících předpisů.
V obci zajistit separovaný sběr odpadů a jejich ukládání do určených nádob a
prostředků. Nepřipustit vznik divokých skládek, zejména nebezpečných odpadů.
Připravit v obci sběrný dvůr pro řízené odkládání tříděného odpadu.
 Hluk a vibrace: Dodržet stanovené limity pro vnější i vnitřní chráněné prostory,
především ve vazbě na tranzitní dopravu a provoz heliportu
 Radiační ochrana: Zajistit splnění limitů pro výskyt radonu z podloží v obytných
prostorách, zejména s ohledem na možný vliv radonu z popílkoviště
 Ochrana půdy: Zamezit nekontrolovanému a zbytečnému odnímání zemědělské půdy
jejímu účelu, pokud nejde o půdu nízké bonity nebo půdu kontaminovanou,
respektovat PUPFL a jejich ochranná pásma a lesní půdu zásadně neodnímat z fondu.
Jen zcela výjimečně odnímat půdu v prvním stupni ochrany a její podíl by neměl
přesáhnout 1% celkového vynětí.
 Ochrana přírody a zeleně: Respektovat vyhlášené lokality ochrany přírody – lokální a
nadregionální biocentra a biokoridory. Nezmenšovat rozsah drobné rozptýlené zeleně
mimo zastavěnou část obce ani rozsah veřejné zeleně uvnitř obce. Udržet podmínky
pro existenci volně žijících druhů, zejména drobné zvěře a ptactva.
 Ochrana krajinného rázu: Při respektování požadavků na moderní a zdravé bydlení
respektovat takové styly zástavby, které nenaruší existující krajinný ráz polabské
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roviny s výraznou dominantou Kunětické hory a nenaruší dálkové pohledy vznikem
nové výškově pohledové dominanty.
Respektování zásad trvale udržitelného rozvoje území jako celku

3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
Zastavěné území je stanoveno ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 58 a je
zakresleno ve výkresové části. Územní plán řeší i otázky nezastavěné části obce. Za zásadně
důležitý aspekt je třeba z tohoto pohledu označit ochranu ovzduší a vodní hospodářství,
protože obec se nachází v záplavové oblasti Labe a v dosahu působení staré zátěže
popílkoviště Elektrárny Opatovice včetně území postiženého havárií popílkoviště v únoru
1977. Nová zástavba je navržena převážně v úrovni dosavadního výškového uspořádání.
Zastavěné území obce se rozkládá podél komunikací III. tříd, které definují řešené území. Ve
východní části katastru se nachází rozsáhlá plocha golfového hřiště (Greengolf Pardubice a.s.)
Významným antropogenním prvkem v severní části území jsou dvě bývalé sedimentační
nádrže Opatovické elektrárny. Využití severní nádrže se uvažuje pro ukládání pevného
odpadu z procesu odsíření. Jedná se o solidifikovaný popílek, který nemá být při správné
aplikaci technologie vyluhovatelný. Bývalá popílkoviště mohou být ale jak zdrojem
výrazného znečištění ovzduší (prach z působení vzdušné eroze), tak zdrojem silného
znečištění podzemních i povrchových vod. Jižní popílkoviště je využito pro aktivity golfu, ale
současně musí být trvale zavlažováno a udržováno provozovatelem elektrárny Opatovice.
Tomuto aspektu v souvislosti s ochranou ovzduší a větrnou erozí je třeba věnovat pozornost
při výstavbě na popílkovišti a jeho hrázích a důsledně zajišťovat zakrytí odhalených vrstev
popílku. Stejně je třeba věnovat pozornost stabilitě nových staveb z hlediska jejich zakládání.
Odstranění vegetace v nezbytně nutném rozsahu na svazích i povrchu popílkoviště je možné
jen pro schválenou výstavbu a je třeba věnovat přitom pozornost okamžité obnově zemního
krytu a rychlému zatravnění, aby se nezhoršovaly erozní podmínky.
Znečištění ovzduší je v obci možno pozorovat také za specificky definovaných klimatických
podmínek, ze kterých je možný přesun znečištění ovzduší přímou cestou z elektrárny na
severozápadě od obce. Pokud by také nebyly dodržovány podmínky provozu zvlhčování
popílkoviště a zakrytí jeho povrchu, hrozí nebezpečí kontaminace ovzduší erodovanými
pevnými částicemi (prach, PM 10 ) zpětným uvolněním z nezafixovaných ploch a to i ve vztahu
k sousední obci Bohumileč a Bukovina.
Za potenciálně významné kontaminanty je třeba považovat uvolnitelné složky ve starším
popílku, a to jak radium a radon, tak těžké kovy včetně toxického arsenu, germania či kadmia
podle původu uhlí, které se dříve v elektrárně Opatovice spalovalo. Jejich vlivům je třeba
věnovat trvale pozornost při užívání podzemních vod v blízkosti popílkoviště. Monitoring by
měl být součástí provozního řádu vodního díla popílkoviště po jeho uvedení do klidu.
V zóně s umístěním obchodu a služeb by v budoucnu mohly být umístěny drobné provozovny
služeb, výroby a obchodu, z nich některé by mohly být zdrojem nadměrného hluku a vibrací
(kompresory chladicích agregátů) nebo emisí (vytápění, lakovny, autoservisy). V ÚP se
nepředpokládá umístění nových zemědělských provozů živočišné výroby s produkcí
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znečištění. V dostatečné odstupové vzdálenosti je možné uvažovat se zpracováním
zemědělských vedlejších produktů a odpadních hmot. Takové záměry podléhají ale vždy
samostatně posouzení v procesu EIA (zákon 100/2001 Sb.) V oblasti nakládání s odpady se
předpokládá napojení nové zástavby na stávající systém.
Nově uvažovaná výstavba fotovoltaické elektrárny na popílkovišti může představovat riziko
zvýšení prašnosti, protože na ploše PVA bývá zcela odkryta půdní vrstva po zániku
zatravnění. Tomuto faktoru je třeba věnovat pozornost a zajistit zamezení větrné erozi a
zvýšené prašnosti.
Uvažovaná bioplynová stanice může mít negativní vliv na dopravu v obci, ten je hodnocen
jako zanedbatelný, ale může se dále negativně projevit zápachem z metanizačních nádrží a
z transportu vyfermentovaného digestátu. Opatřením je jednak úplné zakrytí všech nádrží,
dále pak umístění trvalé fléry pro havarijní použití (v projektu je navržena jen mobilní) a dále
odvoz digestátu ve zcela uzavřených cisternách. Kogenerační jednotky musí být umístěny
v odhlučněné hale a výfuk musí být proveden s ohledem na výsledky rozptylové studie
dostatečně vysoko. V každém případě musí být zajištěn bezpečný odvod produkovaného tepla
z lokality, a to buď jeho využitím v obci, nebo jiným vhodným způsobem. Tato záležitost
musí být předmětem dalšího stupně projektového řešení.
Významným aspektem je rovněž ochrana zemědělského půdního fondu. Celkový ZPF v obci
je 324 ha. Předpokládá se celkový rozsah odnětí 35,173 ha – z toho již dříve bylo
odsouhlaseno 26,391 ha, k projednání je nyní 8,782 ha. Z toho je pouze 0,238 ha v I. třídě
ochrany v lokalitě a.9. Lokality a.12 a a.13 jsou např. zcela mimo ZPF.
Dalším aspektem ŽP, který by mohl být až významně ovlivněn, je ochrana přírody, konkrétně
vyhlášených prvků ÚSES. V návrhu ÚP je uvažováno o využití ploch navazujících na LBC
33 na hranicích s obcí Bohumileč pro aktivity bydlení a sportu – využití pro golf. Tuto změnu
je třeba ve fázi podrobnějšího projektového záměru projednat s AOPK, v zásadě však není
možno měnit využití území zařazeného do ÚSES, jak již bylo dříve uvedeno. Navržená
bytová zástavba na hraně bývalého popílkoviště nezasahuje do ochranného pásma LBC 33,
ale je stejně jako větší část obce v ochranném pásmu NRBK 73 (2 km). Tato aktivita vyžaduje
konzultaci s orgány ochrany přírody.
Ostatní aspekty jsou ovlivněny mnohem méně a převážně spíše pozitivně. Navržený záměr je
neutrální k ostatním aspektům, jako jsou např. nakládání s odpady obce, havarijní rizika,
znečištění odpadních vod apod. Pro výhled je však možno doporučit vymezení plochy pro
sběrný dvůr s tříděním odpadů přímo v obci a stanovení sběrných bodů pro tříděný odpad tak,
aby donášková vzdálenost pro občany nečinila více, než cca 300 m.
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4. 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.
Jako hlavní dotčené aspekty ŽP v obci byly identifikovány ochrana ovzduší, ochrana vod a
ochrana přírody.
Ochrana ovzduší je vedena především v linii ochrany před zvýšenou prašností z odkrytých
nebo nezatravněných ploch bývalého popílkoviště a dále z dopravy. Podle Sdělení OO MŽP
ČR č.8/2009 ve Věstníku č.6/2009 je v působnosti stavebního úřadu MmP překročena
prašnost PM 10 za rok 2007 na 1,6 % území, SÚ Sezemice již není v překročení za rok 2007
uveden. V předchozím hodnocení ve Věstníku 4/2008 podle dat 2006 je pro území města
Pardubice uvedeno překročení 99,7% a pro Sezemice 100%. Obdobně je tomu v parametru
B(a)P, kde je pro Pardubice 2007 uvedeno překročení 55-90% dle obvodů a pro Sezemice
1,1%. Ve Věstníku MŽP č.4/2010 je informace o vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší za rok 2008, v Pardubickém kraji není žádný případ zaznamenán, tedy ani v oblasti
Dříteč. V sousedním Královéhradeckém kraji je zaznamenáno překročení hodnot NO 2 na
0,3% území a BaP na 5% území města Hradec Králové, jedná se evidentně o hodnoty
způsobené vlivem dopravy v centru města. Pro oblast Dřítče nejsou tato zjištění relevantní,
ačkoli je oblast Hradec Králové sousedním stavebním úřadem. Meziroční rozdíly nejsou ve
Sdělení MŽP komentovány.
Provoz heliportu může mít významný vliv na hlukovou situaci v nejbližším okolí, ale při
vyšší frekvenci přeletů i na zbytek obce. Proti současnému stavu však nebude znamenat
významné zhoršení existujícího stavu, s výjimkou působení na lokality a3 a a4.
Navrhovaná území pro skladové a výrobní aktivity související se záměry fotovoltaické
elektrárny a bioplynové stanice je třeba hodnotit z jejich specifických pohledů. Obě plochy
mohou mít nepříznivý vliv na situaci v ochraně ovzduší: Fotovoltaika může mít za následek
zhoršení erozních podmínek na ploše panelů, protože dochází k odumření travního porostu a
vysychání podkladu s následnou větrnou erozí, nejsou-li aplikována vhodná opatření. Její
konkrétní umístění na ploše musí být voleno tak, aby byla dostatečně daleko od
nadregionálního biokoridoru NRBK K73 a pokud by byla v jeho ochranném pásmu, musí být
záměr projednán s orgány ochrany přírody. Bioplynová stanice má uvažovanou poměrně
velkou kapacitu a je nutné bezpodmínečně dbát na spolehlivé uzavření všech nádrží a odvod
bioplynu beze ztrát do kogeneračních jednotek. Emise z kogenerací musí být vyvedeny
dostatečně vysoko, aby došlo k dobrému rozptylu i za nejméně příznivých rozptylových
podmínek. Doporučuje se odvoz digestátu trasovat mimo obec Dříteč samotnou. Žádný
z uvedených záměrů však nebude mít ani v nejnepříznivějším případě vliv na ptačí oblasti
nebo soustavu Natura 2000.
V oblasti ani v širším okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita soustavy Natura
2000 ani nemůže žádná vzdálenější být záměrem dotčena, protože v ÚP nejsou plánovány
žádné aktivity s dálkovým dopadem. Pardubický kraj – OŽPZ jako orgán ochrany přírody
vydal k záměru stanovisko uvedené v příloze. Záměr nemůže mít významný vliv na
vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality.
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4.1

Vyjádření odborných subjektů k návrhu

K návrhu ÚP Dříteč se v rámci předchozích etap přípravy ÚPD vyjádřily následující subjekty:
Pardubický kraj – krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství dne 22.10.2008 pod
č.j. 43449-2/2008/OŽPZ/Pi (vyjádření orgánů státní správy):
 Z hlediska vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadů, havarijní připravenosti,
správy lesů, rybářství, lesa a myslivosti není k návrhu změny připomínek. Oddělení
ochrany přírody požaduje pro navrženou cyklotrasu její vedení mimo lbc a nebo aby
nechávala dostatečný prostor podél Labe k naplnění funkce tohoto biokoridoru. Návrh
ÚP nezavádí k řece Labi žádné nové aktivity a respektuje tok řeky v celém území
obce, včetně bývalých ramen.
 OOP dále požaduje zhodnocení nutnosti odstranění dřevin na svazích popílkoviště při
navržené výsadbě. Tento požadavek bude respektován v dílčí projektové dokumentaci.
 Orgán správy myslivosti upozorňuje na potřebu udržet zakládání remízků a podmínek
pro život zvěře. Návrh ÚP se v navržených změnách dotýká této otázky jen okrajově,
v zastavěné části obce se zvěř nevyskytuje a v okolí obce jsou podmínky udržovány,
zejména na popílkoviště v areálu golfu se drobné zvěři daří.
Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta vydal dne 27. 1. 2010 pod č. j.: MmP
7359/2010 vyjádření, že umístění zemědělské bioplynové stanice Dříteč není v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací obce Dříteč. Tento defekt řeší v současné době
tento návrh
Krajský úřad Pardubického kraje – OŽPZ - OOP ve stanovisku k záměru výstavby
bioplynové stanice č.j. 4654/2010/OŽPZ/Le ze dne 21. 1. 2010 sděluje, že ve smyslu § 45i
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti.
Návrh bioplynové stanice byl předložen ve fázi záměru ke zjišťovacímu řízení krajskému
úřadu. Sdělení KÚ č.j. KrÚ 7751/2010/OŽPZ/KU ze dne 3.2.2010 sděluje, že záměr nebude
podléhat zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Orgán posuzování vlivů na ŽP vydal k návrhu zadání ÚP požadavek uvedený v úvodu tohoto
dokumentu. Jiné doklady nebo vyjádření nebyly k hodnocení předloženy.
4.2 Návrh místního systému ekologické stability
Systém ekologické stability (ÚSES) představuje propojení dochovaných stabilních segmentů
krajiny, tvořících kostru ekologické stability, do uceleného systému schopného podstatně
zvýšit odolnost krajiny vůči nejrůznějším stresovým faktorům. Systém je zpracován a do
územního plánu akceptován. Nové lokální biokoridory se nenavrhují. Navržená cyklistická
stezka podél Labe respektuje existující biokoridor, je vedena po potahové stezce ve správě
Povodí Labe a nevytváří pro evropsky významnou lokalitu Labe žádné nevhodně ovlivňující
faktory, ale přispívá k propagaci ochrany přírody.
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V průběhu místního šetření bylo zjištěno, že v dosavadním územním plánu je navrženo
lokální biocentrum LBC 33 v místě, kde je zemědělsky využívaná orná půda lepší bonity.
Jedná se zejména o pozemky 316/25, 339/4, 316/26, 336/2 a 337 nebo jejich části a pozemky
sousedící. Reálná hodnota tohoto místa je pro tvorbu a ochranu systému USES za současných
poměrů velmi nízká a praktická realizovatelnost LBC 33 je velmi obtížná. Proto se navrhuje
přenést záměr na zřízení a ochranu v tomto stupni dokumentace na pozemky s tímto
prostorem související, položené východně od polní cesty vedoucí k popílkovišti (pozemky
1066 a 1011). Navržená úprava LBC 33 by mohla být na pozemcích 332/1, 332/2, 332/3, 333,
339/5 nebo jejich částech, kde je přirozená mokřina se zajímavou vegetací, skýtající ochranu
drobným živočichům, obojživelníkům i ptactvu. Doporučuje se projednat takto navržený
záměr s orgány ochrany přírody a do navržené lokality rozšířit původní návrh LBC 33,
přičemž existující lokální komunikace zůstane na pozemcích 1011a 1066 zachována. Záměr
výstavby obytných domů na hraně popílkoviště je omezen a dotvarován přechodem parkové
zeleně do prostoru sousedícího s navrženým LBC 33.

5. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných
vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.
5.1 Významné lokality navržené v ÚP
Dosud bylo v zóně A připravováno 110 b.j., není to změna ÚP. Navrženy jsou následující
změny:
ÚZEMÍ Č.
a.13
a.1 – a.12

POPIS
Obytné domy např. pro zaměstnance golfového areálu na hrázi popílkoviště
Obytné a rodinné domy

d.1

Tréninkové plochy pro golf, zatím vedeny v ZPF

b.4

Heliport za silnicí na Borek

a.2, a.3, a.4
b.1
b.2, b.3

Plochy pro bydlení v blízkosti heliportu
Dosud smíšené území průmyslové, změna na sport (část v majetku církve),
u c.1 na bydlení, dále c.2 cca 15-20 RD
Využití pro služby návštěvníkům golfu

g.1

Plochy pro výrobu a skladování , vymezeno pro bioplynovou stanici a
případně fotovoltaickou elektrárnu

f.15

Plocha izolační zeleně jižně od plochy g.1

5.2 Popis důležitých změn a návrhů
Pořizovatel po převzetí návrhů na pořízení změn územního plánu posoudil návrhy z hlediska
souladu s právními předpisy a v souvislosti s vymezením nových zastavitelných ploch a

SEA ÚP DŘÍTEČ

28

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC. – INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

konstatuje, že nebylo možné využít již vymezené plochy, neboť zájmové pozemky jsou ve
vlastnictví fyzických osob s cílem zastavět části těchto ploch. Zbývající změny jsou v
zastavěném území a mění se pouze funkční využití. Plochy změn navazují na plochy
stávajícího funkčního využití, které rozšiřují vhodným způsobem. Jiné požadavky zejména
vzhledem k širším územním vztahům nejsou v současné době známy.
Řešením ÚP bude respektován tradiční charakter zástavby, lokality budou navazovat na
stávající funkční využití. Při projednávání a vydání ÚP bude v souladu se zákonem
aktualizována hranice zastavěného území.
Z provedených průzkumů ÚP nevyplývají žádné požadavky týkající se historických a
kulturních hodnot. V rámci zpracování ÚP je požadováno veškerá řešení týkající se
uvedených změn navrhovat s ohledem na tvorbu, ochranu a obnovu životního prostředí a
krajiny. Zábory ZPF budou vyhodnoceny individuálně z hlediska kvality půdního fondu
(BPEJ, třídy ochrany atd.). Zábory mají být minimalizovány na čistou zastavěnou plochu a
řeší se varianty detailního umístění. Navržené záměry splňují požadavky uvedené v pokynech
MŽP 1996 a 2004 – nenarušují ekologickou stabilitu, nezhoršují erozní podmínky atd.
Přehled všech dotčených pozemků a jejich výměr je uveden v tabulce v ÚP.
Při zpracování dalšího stupně územního plánu budou respektovány požadavky vyplývající ze
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn,
aby byla v maximální míře zajištěna ochrana půdy. ÚP nepředpokládá v žádné lokalitě
dotčení PUPFL ani ochranného pásma lesa do 50 m od okraje lesa.
Přestože lokalita b.4 (heliport) je umístěna co nejdále od zastavěného území, lze vznést
oprávněné obavy o hlukové zatížení v lokalitě a.3 a a.4, zejména při větší frekvenci letů.
V ÚP se počítá s umístěním bioplynové stanice a solární elektrárny, ne však nových objektů
živočišné výroby. Předmětem záměru je novostavba zemědělské bioplynové stanice na p. p. č.
846/1 a 819/9 k. ú. Dříteč. Zemědělská bioplynová stanice bude zpracovávat denně cca
40 000 kg kukuřičné siláže, 17 040 kg drceného obilí a 7 300 m3 vody, která tyto suroviny
naředí. Denní produkce konečného stabilizovaného fugátu bude cca 16 502 kg a bude
využíván jako hnojivo na zemědělských pozemcích. Veškeré vstupní materiály budou
pocházet ze zemědělské rostlinné výroby (kukuřičná siláž, travní senáž, obilný šrot). V této
zemědělské bioplynové stanici se nebudou používat žádné odpady ve smyslu Nařízení
evropského parlamentu a Rady (ES) číslo 1774/2002, o hygienických pravidlech pro vedlejší
produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ani odpady ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Strojovna, která
bude umístěna v přízemní novostavbě bude vybavena osmi kogeneračními jednotkami ES
2507 Scania-Schnell se synchronním generátorem s elektrickým výkonem 250 kW každé.
Přibližně stejný výkon 232 kW bude odváděn z každé jednotky také v tepelné větvi. Část
tepla bude využita k vytápění fermentorů, zbytek v množství nejméně 1 MW t bude
k dispozici pro jiné využití.
Zvláštní požadavky z hlediska obrany a bezpečnosti státu v území nejsou. Je požadováno
respektování podmínek pro příjezd požární techniky po přístupových komunikacích a dále
obecné respektování příslušných platných zákonů a vyhlášek. Řešené lokality se nenachází v
oblasti s existencí ložisek nerostných surovin ani geologických staveb.
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Oblast popílkoviště je třeba považovat za území se zvýšenou rizikovostí podléhající
technicko-bezpečnostnímu dozoru a zvláštnímu vodohospodářskému režimu, s možným
výskytem starých zátěží a možnou skrytou kontaminací zejména kovy, a s radonovým
rizikem.
5.3

Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚP

Zhodnocení vlivů
 sekundárních,
 synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
 trvalých a přechodných,
 kladných a záporných;
 vlivů na obyvatelstvo,
 biologickou rozmanitost,
 faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima,
 hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
 vlivů na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
Pro varianty předloženého návrhu územního plánu nelze vyhodnocení provést, protože
předložený návrh neobsahuje žádné varianty. Je to vzhledem k jednoznačnosti dané
problematiky přijatelné řešení, které splňuje všechny požadavky objednatele a je rovněž v
souladu s příslušnou legislativou.
5.4

Popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení.

Pro hodnocení nebylo třeba použít žádné zvláštní matematické modely nebo biologické či jiné
modely nebo průzkumy. Pro návrh umístění bioplynové stanice je k dispozici odborná
posudek a rozptylová studie. S ohledem na podrobnou znalost území hodnotitelem i
projektantem je možno použít dobře zpracované mapové podklady. Při veřejném projednání
záměru ÚP nebyly vzneseny žádné významnější připomínky. Zastupitelstvem obce byl návrh
zadání schválen bez připomínek.

6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných
vlivů
6.1 Porovnání kladných a záporných vlivů koncepce na životní prostředí
Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot navrhuje na základě znalosti
místních poměrů :
 Ve vymezených hranicích katastru provést lokální zástavbu na svazích resp. bermách
popílkoviště v souvislosti s obnovou jeho ekologické stability – kladný vliv
v důsledku odstranění neudržovaného devastovaného území vlivem průmyslové
činnosti
 Respektovat kvalitu přírodního prostředí a usilovat o jeho zlepšení – kladný vliv
 Respektovat tradiční charakter zástavby se situováním obytných zón podél místních
komunikací, s občanskou vybaveností soustředěnou především ve střediskových
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bodech a službami s drobnou výrobou situovanou v rámci zástavby, sportovní aktivity
kolem hřišť a kolem sportovních areálů – kladný vliv
Chránit památkově hodnotné a historicky cenné objekty – kladný vliv
Chránit krajinu a krajinný ráz. Cíle jsou celkově plněny. Navržená zástavba na
popílkovišti nebude přesahovat výrazně přes horizont a nebude mít vliv na krajinný
ráz. Aspekt je hodnocen jako kladný vliv. Záměr je obecně v souladu s politikou
udržitelného rozvoje
Postupně se mají realizovat navržené veřejně prospěšné stavby, podpořit výstavba
navrhovaných rodinných domů, rozvoj cykloturistických tras a objektů pro rekreaci,
rozvojem rekreačních aktivit soustředěných kolem relaxačních aktivit u golfu se do
oblasti dostávají pracovní příležitosti s kladným socioekonomickým výsledkem.
Kladný vliv se projeví i na zaměstnanosti v obci.
Postupně intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro služby, tím
nevznikne nárok na nové plochy a objekty – kladný vliv pro obyvatelstvo
Při respektování výše uvedených požadavků zajistit všeobecně prospěšný
demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj obce – celkově kladný vliv
Homogenizace v oblasti nové zástavby má také kladný provozně-technický vliv na
inženýrské sítě i životní prostředí. Zvýšení intenzity dopravy nebude významné a bude
kompenzováno dobrým technickým stavem nových komunikací. Celkově neutrální
vliv.
Záměry uvedenými v návrhu ÚP nebude významně dotčen PUPFL. Zábor ZPF pro
kladný vliv musí být minimalizován a veden k záboru scelených navazujících
ohraničených ploch na nejnižších bonitách. Celkově zábor ZPF 35,173 ha bude mít při
dodržení podmínek neutrální vliv.
Umístění heliportu v lokalitě b.4 může mít negativní vliv na hlukovou situaci v obytné
zóně, zejména v lokalitě a.4. Negativní vliv. Tento vliv je zmenšován možností využití
heliportu i pro rychlou zdravotní pomoc pro občany obce a lze jej zmenšit i
vymezením letového koridoru mimo obec.
Koncepce ÚP nepovede ke zhoršení dopravní, hlukové ani emisní situace v důsledku
vlivů pozemní dopravy. Neutrální vliv
Do koncepce ÚP se navrhuje přenesení prvku ÚSES – LBC 33 do nově navrženého
LBC 33a k začlenění do okrajového komplexu zeleně sportovního areálu golfového
hřiště, aniž by byla tato lokalita pro golf využita. Záměr nelze provést bez předchozího
projednání návrhů v detailu s AOPK a KÚ, jinak by se jednalo o nepřípustný negativní
vliv.
Na základě doporučení v průběhu hodnocení byla v obvodu obce připravena územní
reserva pro přípravu nového hřbitova. Dosavadní prostor uprostřed obce kolem kostela
je již prostorově málo vyhovující, nelze respektovat ochranné pásmo hřbitova ze
zákona a prostor pro pohřebiště i dalších připojených obcí (Němčice, Bukovina) je
s ohledem na jejich rozvoj nedostačující. V dlouhodobém výhledu se doporučuje
pietní přemístění celého hřbitova na novou lokalitu a dnešní území přeměnit na plochu
vnitrosídelní zeleně, která v centru obce chybí. Současně by se tím otevřelo centrum
obce i přístup k registrované památce – kostelu. Celkově je opatření možno hodnotit
jako kladný vliv.
V severním okraji území obce je navržena bioplynová stranice. Její vliv je
klasifikován jako neutrální, pokud budou dodržena všechna opatření a bude využit její
energetický tepelný výkon, protože využít jen primární účel výroby elektrické energie
je nehospodárné.
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Celkově lze říci, že kladné vlivy významně převažují nad neutrálními, negativní vlivy se
prakticky nevyskytují a lze je eliminovat. Celkově je možno hodnotit sumu vlivů kladně a
doporučit navržené změny k realizaci.
Považuje se za nezbytnou rekonstrukce a rozšíření ČOV, jejíž kapacita je v současné době
prakticky vyčerpána. Nová kapacita by měla dosahovat ekvivalentu asi 1.000 EO. Návrh
projektově zpracovává společnost VIS Hradec Králové.
Zájmové lokality nezasahují do žádné přírodní rezervace nebo jinak chráněné oblasti přírody.
Oblast návrhu přenesení lokálního biocentra se dotýká již dříve vymezeného chráněného
území do mokřadu na hranici s obcí Bohumileč. Záměr úprav v okolí musí být veden tak, aby
se uvedeného území nedotkl a zamýšlené úpravy v okolí nesmějí zasáhnout do vodního
režimu lokality. Existující přístupovou cestu v blízkosti lokality lze využít a upravit pro běžný
provoz, po zpevnění povrchu event. vyasfaltování nesmí být svedeny srážkové vody
z komunikace do mokřadu.
Ochranná pásma pozemků plnících funkci lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa. Žádný
záměr nezasahuje do lesních pozemků. Z tohoto pohledu není třeba stanovit žádná zvláštní
opatření.
6.2

Vlivy koncepce na veřejné zdraví

Navržená koncepce ÚP nebude mít v žádné oblasti negativní vliv na lidské zdraví. Pozitivní
vlivy se projeví ve zlepšení emisní situace (doprava, plynofikace) a nepřímo zlepšením
možnosti sportovních aktivit a tím dopadem na zdraví osob provozujících příslušné aktivity.
Hlukové poměry byly vyhodnoceny a jsou respektovány.

7. Popis navrhovaných opatření pro eliminaci předpokládaných vlivů na
ŽP
Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných
záporných vlivů na životní prostředí jsou navrženy závazné regulativy a popsány limity
využití:
Pro plochy pro bydlení je určen závazný regulativ:
Nepřípustné využití ploch pro bydlení:
- stavby pro chov hospodářských zvířat, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané
platnými právními předpisy
- výroba a výrobní obsluha, u kterých by byly překročeny hygienické limity (zejména hluk a
emise), dané platnými právními předpisy
- dopravní plochy a provozy, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými
právními předpisy
- vrakoviště a skládky
- zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů
Rozvojové plochy bydlení budou navrhovány mimo ochranná pásma v takové poloze, aby
byla posilována kompaktnost sídla, nová výstavba byla dobře obslužná dopravní i technickou
infrastrukturou a aby nedocházelo ke střetu s limity a omezujícími vlivy v území. Nad rámec
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zastavitelných ploch bude přípustné i doplnění stavebních mezer stavbami pro bydlení, jen
pokud to bude ve funkčních plochách bydlení.
V průběhu výstavby jakékoli stavby budou vždy dodržována opatření k minimalizaci
negativních vlivů prašnosti a hlučnosti na okolní budovy a jejich uživatele. Zařízení staveniště
budou po skončení výstavby neprodleně odstraněna. Budou užívány jen mechanismy
v bezvadném technickém stavu.
Podél obou břehů Labe bude respektováno ochranné pásmo š. 8,0 m od břehové čáry, který
dle § 49 odst. 2 zákona 254/2001 Sb. mohou užívat správci vodních toků při výkonu správy
vodního toku. V obci jsou na základě zkušenosti a charakteru povodí i místních dispozic
stanoveny rozlivové a záplavové plochy povodní podle § 66 a 68 zák. 254/2001 Sb. a jsou pro
stoletou vodu (Q 100 ) vyznačeny v platném ÚP. Kóta hladiny pro Q 100 je 223,7 m. Tyto aktivní
plochy nezasahují do oblastí plánované bytové zástavby. Z tohoto pohledu je návrh ÚP
hodnocen kladně, protože neobsahuje žádné z uvedených nežádoucích aktivit a nedává
možnost vzniku nových rizik.
Pokud bude na plochách určených k výstavbě nutné kácení stromů, bude určena náhradní
výsadba, a to prioritně do míst s plánovanou funkcí vnitrosídelní zeleně. Kácení bude
prováděno výhradně v mimovegetačním období.
Vymezovány budou případně rozvojové plochy i pro další funkce v území – např.
podnikatelské aktivity (neobtěžující výrobu), sport, dopravní plochy, veřejnou zeleň apod.
 Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod
podmínkou, že důsledky provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné
prostředí sousedních ploch bydlení, občanského vybavení a rekreace. Po obvodu
areálů, pokud to umožní prostorové podmínky, bude navržen pás izolační zeleně.
Dopravní obsluha areálů bude pokud možno vedena mimo obytné plochy.
 Pro zařízení občanského vybavení bude využíván stávající potenciál nebo budou
taková zařízení lokalizována v rámci zastavitelných ploch jako přípustné využití v
souladu se stanoveným funkčním regulativem.
 Bude doplněna nebo intenzifikována existující ČOV, jejíž kapacita by do budoucna
byla nedostatečná. ČOV musí být od zástavby v obci dobře odstíněna zelení.
 Sportovním aktivitám bude nadále sloužit areál na jižním okraji Dřítče, který bude
případně doplněn o další vhodná zázemí a do budoucna bude rozšířen o navazující
plochy (jižním a východním směrem) .
 Dalším významným sportovně rekreačním zařízením je rozsáhlá plocha golfu
(Greengolf Pardubice a.s.) ve východní části katastru Dřítče. Tento areál bude do
budoucna rozšířen o plochy západně a jižně kolem bývalého popílkoviště. Bude
intenzifikováno klubové zázemí areálu. Počítá se i se zvýšením jeho návštěvnosti.
 Pro zlepšení prostupnosti krajiny budou prověřeny možnosti obnovy některých
zaniklých či neudržovaných cest. V souladu s vymezeným systémem ÚSES budou
doplněny o doprovodnou zeleň (interakční prvky), které rozčlení intenzivně zorněné
plochy a napomůže posílení krajinného rázu.
 Systém zeleně bude doplněn o navržené plochy a linie izolační a interakční zeleně. V
plochách navrhované obytné výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích
(územní studie) řešeny i plochy pro veřejnou zeleň.
 Je stanovena rozvojová plocha nového hřbitova s tím, že v dlouhodobé perspektivě by
byl starý hřbitov pietně přemístěn na novou lokalitu a v centru obce využita jeho zeleň
a plocha k přeměně na plochu vnitrosídelní zeleně. Umístění hřbitova přímo v centru
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obce je v ČR již zcela výjimečné a naráží na problematiku obecné hygieny i zachování
obecných podmínek klidu a piety.
Jsou vymezeny a budou dodrženy plochy skladebných prvků lokálního systému
ekologické stability, posilována bude vazba sídla na krajinu a ekologickou stabilitu
ploch v neurbanizovaném území. Možné doplnění návrhu LBC 33 pro ochranu
přirozené mokřadní lokality má plynulou vazbu na zeleň areálu golfu a podléhá
projednání s orgány ochrany přírody a krajiny.
Výstavba a zástavba v okolí BC a BK musí respektovat podmínky a ochranná pásma
stanovená v ÚSES.
Vznik nových chatových osad mimo zastavěné území se nedoporučuje, nevylučuje se
vznik nových jednotlivých rekreačních chalup rekonstrukcemi nebo stavby
rekreačních domů v zastavěném území.
Bioplynová stanice nebude zpracovávat žádné odpady, zejména ne živočišného
původu a bude vybavena trvale instalovanou flérou, protože s ohledem na velikost
BPS je mobilní fléra zapůjčovaná dodavatelem technologie nedostatečným a
nepohotovým řešením.

8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany ŽP
Obec Dříteč je součástí území, pro které byl zpracován generel místního systému ekologické
stability Dříteč (SÚRPMO Hradec Králové 1993). Celé řešené území tohoto generelu je
tvořeno katastry Bohumileč, Borek, Bukovina nad Labem, Dříteč, Rokytno a Újezd u
Sezemic.
Vzhledem k situování hranic mezi jednotlivými obcemi lze konstatovat, že byly stanoveny
takové záměry a cíle, že ke kolizím se záměry sousedních obcí nedochází. Nedochází ani ke
kolizím s jednotlivými funkčními plochami sousedících obcí.
V návrhu územního plánu jsou zahrnuty obecně platné cíle ochrany životního prostředí
přijatých na mezinárodní i komunitní úrovni do politik územního rozvoje a jejich zohlednění
je vzato v úvahu při výběru řešení. V konkrétním případě se jedná prioritně o ochranu
zemědělského půdního fondu a pozemků začleněných do ÚSES. Způsob zapracování
vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace klasickým
postupem a jejich zohlednění při primárním výběru variant řešení je dáno zejména
relevantním respektováním příslušných předpisů a nařízení vlády i krajských programů,
především zahrnutím principu trvale udržitelného rozvoje.
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Lze konstatovat, že Územní plán je zpracován v souladu se schválenými Zásadami územního
rozvoje Pardubického kraje, ze kterého pro obec nevyplývají přímo žádné konkrétní návrhy.
Existující vedlejší silniční spojovací trasa mezi Pardubicemi a Hradcem Králové zůstává
zachována beze změn. Realizace rychlostní komunikace R35 se dopravy v obci přímo
nedotýká ani v napojení.
Komplexní vyhodnocení vlivů
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě bylo pro obec prováděno již
v předchozích plánovacích krocích. Lze konstatovat, že návrh Územního plánu nemá
SEA ÚP DŘÍTEČ

34

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC. – INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

vzhledem k záměrům rozvoje obce v jednotlivých oblastech nijak zásadní negativní vliv na
trvale udržitelný rozvoj území. Jednotlivé navrhované lokality i nadále zachovávají
rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem obce a sociálními vlivy v
území a vytvářejí mezi těmito jednotlivými složkami vyvážený vztah v souladu s principy
trvale udržitelného rozvoje.
Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít při zachování existujících
východisek a stanovených limitů žádné významně negativní dopady do oblasti životního
prostředí nebo socioekonomické oblasti a podpoří trvale udržitelný rozvoj území, aniž
by negativně zasáhl do životního prostředí obce nebo kterékoliv z evropsky významných
chráněných lokalit.

9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na
životní prostředí.
9.1 Limity využití území
Jako limity využití území jsou v územním plánu definovány tyto limity:
1. ÚSES v existujících hranicích
2. Veřejně prospěšné stavby a plochy pro veřejně prospěšné stavby.
3. Pásmo hygienické ochrany (PHO) obecně platné pro ČOV.
4. Ochranná pásma veřejných komunikací, dálkových i místních nadzemních i
podzemních vedení a heliportu
5. Existující hranice lesa a zemědělský půdní fond.
Navrhuje se:
6. Kapacita starého hřbitova v centru obce a nemožnost dodržení jeho ochranného pásma
vyžaduje stanovení územní reservy a záměru vybudování nového hřbitova.
7. Kapacita stávající ČOV je limitujícím prvkem pro rozsáhlejší rozvoj v území a
vyžaduje se přednostně její doplnění nebo intenzifikace.
8. Na severním okraji obce musí být dodržen hlukový limit v případě hlučnosti
kogeneračních jednotek bioplynové stanice a musí být splněny emisní limity na komíně.
Všechny fermentační nádrže musí být plně zakryté.
Podmínky využití území jsou podrobně vymezeny v územním plánu a budou také uvedeny
v příloze schvalovacího aktu zastupitelstva. Zástavba respektuje povodňové rozlivové území
v úrovni stoleté vody (Q 100 ) na kótě 223,7 m.
Limitem pro využití území se stává v současné době čistírna odpadních vod, která by
v dohledné době mohla být přetížena a plánované rozšíření zatím není připraveno.
V koordinační situaci také není zakresleno žádné území pro její rozšíření. Do budoucna bude
třeba sledovat účinnost čištění odpadních vod a včas zajistit rozšíření nebo rekonstrukci ČOV.
Pro plochy s uvažovaným vynětím ze ZPF je třeba volit detailní umístění konkrétních záměrů
tak, aby se vyhovělo zejména požadavku na přednostní využití pozemků s horšími bonitami.
Doporučuje se vyčleněný prostor dodržet a dále nezvětšovat. Za limitní hranici je stanovena
výměra záboru ZPF 35,173 ha. Skutečný zábor minimalizovat pouze na reálnou potřebu
zastavěných ploch, zbytek ploch ponechat v ZPF se změnou kultury na zahrady. Dále bude
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přípustné i doplnění stavebních mezer stavbami pro bydlení, pokud to bude ve funkčních
plochách bydlení a zamýšlená stavba bude:
 splňovat hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
 v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
 v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
 v souladu se záměry a strategií rozvoje obce
 splňovat obecně technické podmínky pro výstavbu
Jako záměr dlouhodobé perspektivy je vyčleněna na dnešním severovýchodním okraji obce
v zalesněné části za golfem rozvojová plocha pro hřbitov, současný hřbitov by měl být pro
pohřbívání uzavřen a ve výhledu nejdříve cca 20 let celý pietně přemístěn. V současné
podobě je již hřbitov malý, nevyhovuje potřebám rozvoje obce a sousedních obcí Němčice a
Bukovina, uprostřed obce je v místě, které by mohlo být v budoucnu přepracováno na
parkovou zeleň. Tím by obec mohla získat mnohem lepší vzhled centra a prostoru kolem
kostela. Příkladem pro takové řešení je všeobecně známý park (dříve hřbitov) u kostela
sv.Jana a kina Jas v ul. Bratranců Veverkových v Pardubicích.
Pro budoucí provoz heliportu bude třeba k záměru zpracovat samostatné hodnocení vlivů na
životní prostředí (EIA), a to zejména s ohledem na hlukovou situaci v obci a v navrhovaných
lokalitách a.4 a a.3. Po uvedení do provozu budou hodnoty hluku a jejich soulad se
stanovenými hygienickými limity ověřeny měřením.
Pro budoucí provoz bioplynové stanice se samostatně limity nestanoví, musí být splněny
podmínky zákona o ovzduší a podmínky energetické efektivity vycházející z energetického
auditu.
Samostatný monitoring jiných vlivů na životní prostředí se pro uvažované záměry uvedené
v ÚP nestanovuje. Monitoring provozu ČOV je dán Zákonem o vodách a Zákonem o
vodovodech a kanalizacích.

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
Navrhuje se Územní plán pro území obce Dříteč.
Návrh ÚP Dříteč zahrnuje stavby obytných budov a technického zázemí golfu na bývalém
popílkovišti, úpravy pozemků na tomto popílkovišti a v jeho blízkosti. U příjezdní
komunikace ke golfu by měl být zřízen prostor pro přistávání vrtulníků klientely a zdravotní
služby. Tento záměr musí být hodnocen v procesu EIA. Dále zahrnuje ÚP změnu zástavby na
východním okraji obce směrem k popílkovišti, kde je navržena výstavba sídliště rodinných
domků v zahradách. K tomu se počítá s výstavbou příslušných komunikací a energetických
sítí. Sídliště bude napojeno na obecní kanalizaci. Podél Labe bude zřízena cyklostezka. Na
jihovýchodním okraji obce dojde ke změně využití území, dosavadní využití pro nebytové
účely by se změnilo na bytovou zástavbu a sport, mezi Labem a silnicí do Sezemic by měl být
prostor reservován pro smíšenou a bytovou zástavbu. Navrhuje se přemístění záměru
lokálního biocentra v USES a také do budoucna v souladu s dlouhodobými trendy v hygieně
sídlišť připravit pro obec nový hřbitov v severovýchodní části řešeného území, dosavadní tam
přemístit v horizontu cca 20 let a kolem kostela pak prostor upravit na parkovou zeleň.
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Jižní a západní okraj obce je rozvojově limitován řekou Labe a její rozlivovou plochou.
Navržený ÚP je v souladu s přijatými zásadami územního plánování obce v zastupitelstvu i
s platnými zákony České republiky. Celkově vede ke zlepšení životního prostředí a kultury
bydlení v obci. Protože území bude i nově využito pro bydlení, je třeba sledovat aktivity
spojené s nadměrným hlukem nebo emisemi a bytovou část situovat dál od hlavní silnice a od
heliportu. Bude potřeba zábor menší plochy zemědělské půdy, který je v dokumentaci uveden
jako maximální - skutečný zábor bude podstatně menší a bude upřesněn po hodnocení záměru
v procesu EIA jakmile budou známy podrobnosti záměru. Je také zapotřebí připravit rozšíření
nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod, která by mohla být v budoucnu přetížena.
Z hlediska vlivů na Evropsky významné lokality a soustavu Natura 2000 je navržený ÚP
neutrální, protože v dosažitelném nebo ovlivnitelném okolí žádná vyhlášená lokalita není
evidována ani připravována. Bylo vydáno Stanovisko KÚ Pardubického kraje s tím, že záměr
nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Pro
případ kácení stromů bude uloženo opatření náhradní výsadby.
Jsou navrženy plochy pro výrobu a skladování s určením pro bioplynovou stanici s kapacitou
asi 2 MW e a také pro možnou výstavbu solární elektrárny. Plochy pro zemědělskou
živočišnou výrobu, průmyslové objekty nebo větrné elektrárny nejsou navrženy. Navržená
zástavba respektuje rozlivové plochy pro povodeň v úrovni stoleté vody.
Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů konstatováno, že návrh je
proveden bez významnějších konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí, většina
návrhů směřuje k jeho významnému zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a
zákonů o ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se strategickými
dokumenty kraje a republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a energetické
bezpečnosti. Návrh nemá negativní vliv na zvláště chráněné části přírody.
Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho uplatnění.
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11. Závěry a doporučení
1. Záměr výstavby obytných domů na popílkovišti jako zázemí pro golfové centrum je
umístěn na hraně významných krajinných předělů, které zvyšují jeho potenciální
viditelnost a možnost ovlivnění krajinného rázu. Do projektové dokumentace záměru
bude zahrnuto velikostní a barevné začlenění objektů do krajinného rázu (zejména
zachování urbanistického charakteru území, harmonického měřítka, atd.) ve spolupráci
s příslušnými orgány územního plánování a ochrany přírody. U tohoto záměru bude
během projektové přípravy předem posouzen vliv detailního řešení na krajinný ráz.
Výškové řešení má být provedeno tak, aby nevznikla nová výšková dominanta a
pohledové změny ve vazně na dominantu Kunětické hory. Pozitivním vlivem bude to,
že golfové pozemky musí být výrazně pečlivěji obhospodařovány než běžné polnosti,
které často zůstávají ladem a jsou zaplevelené. Přeměna pozemků na golfové hřiště a
jeho součásti není nevratnou ztrátou pozemku nebo zeleně, jedná se jen o kvalitativní
změnu.
2. Na základě vyhodnocení současného stavu a kapacity ČOV obce se jeví jako nezbytné
připravit včas její doplnění nebo rekonstrukci. ČOV musí být odstíněna zelení.
3. Poměrně významnou podmínkou pro účinné finální naplnění ÚP je trasování obslužné
dopravy mimo obytné části sídel s využitím účelových komunikací, napojených na
páteřní silniční síť, postupný zábor méně kvalitních půd ve III a IV třídě ochrany
místo třídy II a zásada dodržení postupné průběžné rekultivace dotčených ploch
dočasného záboru staveniště obytné zóny.
4. Pro zlepšení prostupnosti krajiny budou prověřeny možnosti obnovy některých
zaniklých či neudržovaných cest. V souladu s vymezeným systémem ÚSES budou
doplněny o doprovodnou zeleň (interakční prvky), které rozčlení intenzivně zorněné
plochy a napomůže posílení krajinného rázu.
5. Systém zeleně bude doplněn o navržené plochy a linie izolační a interakční zeleně. V
plochách navrhované obytné výstavby budou v dalších navazujících dokumentacích
(územní studie) řešeny i plochy pro veřejnou zeleň.
6. Z hlediska ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb. nejsou zaznamenány žádné
zásahy do ÚSES nebo chráněných lokalit. Navrhuje se upravit záměr dříve navrženého
lokálního biocentra LBC 33 na okraji popílkoviště zapojením existující lokální
mokřiny v souladu s Ramsarskou úmluvou.
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7. Výstavba a zástavba v okolí BC a BK musí respektovat podmínky a ochranná pásma
stanovená v ÚSES.
8. V zastavěné části obce se nachází kvalitní vysoká zeleň. Tato zeleň nebude záměry ÚP
dotčena. Pokud dojde kdekoli během výstavby k nutnosti kácení stromů, bude
zajištěna náhradní výsadba, prioritně v místech plánované vnitrosídelní zeleně.
Jakékoli kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.
9. V dlouhodobém výhledu se stanoví zřízení územní rezervy pro nový hřbitov na
severovýchodním okraji území obce a záměr pozdějšího přesunu dnešního hřbitova
z centra a jeho výhledové přepracování na parkovou úpravu centra obce v horizontu
cca 20 let.
10. U záměrů produkujících případně nadměrný hluk ve smíšeném území a u záměru
heliportu bude v době zkušebního provozu provedeno kontrolní měření vlivu hluku ze
stacionárních zdrojů na okolí akreditovanou laboratoří a v případě překročení limitů
budou realizována dostatečná protihluková opatření. Totéž platí i pro případné zdroje
znečištění ovzduší.
11. Dominantní zdroje hluku nebo jiných emisí, pokud by se v budoucnu vyskytly, budou
podle možnosti situovány co nejdále od chráněných venkovních prostorů a chráněných
vnitřních prostorů staveb. Z tohoto důvodu je třeba zvážit vhodnost výstavby
v lokalitách a4, a3 a a8 ve vazbě na hluk a event. i emise z heliportu.
12. Zdrojem hluku a emisí může být uvažovaná bioplynová stanice, v případě její
výstavby musí být garantováno splnění emisních limitů v ochraně ovzduší i
hlukových.
13. Bioplynová stanice musí být vybavena stabilně použitelnou flérou
14. V případě výstavby solární elektrárny bude zvláštní pozornost věnována podmínkám a
zamezení vzniku větrné eroze a ochraně před ní.
15. V přípravě území bývalého popílkoviště pro další výstavbu a území, zasaženého dříve
havárií popílkoviště, bude zvláštní pozornost věnována možnosti reziduálního
působení radonu nebo vyluhovatelných kovů.
16. Vynětí ze ZPF bude zvažováno a provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu. Zábor
nepřekročí celkem 35,173 ha.
17. Návrh ÚP neobsahuje záměry, které by měly zasahovat do pozemků určených k plnění
funkce lesa (PUPFL). V ochranném pásmu lesa bude respektován zákon č. 289/1995
Sb. o lesích, a rozsah PUPFL se do budoucna nesmí zmenšovat.
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18. Vznik nových chatových osad mimo zastavěné území se nedoporučuje, nevylučuje se
vznik nových jednotlivých rekreačních chalup rekonstrukcemi nebo stavby
rekreačních domů v zastavěném území.

Z hlediska vlivů na Evropsky významné lokality a soustavu Natura 2000 je navržený ÚP
neutrální, protože v dosažitelném nebo ovlivnitelném okolí obce žádná vyhlášená lokalita
není evidována ani připravována. Záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí
oblasti nebo evropsky významné lokality.

Byla provedena evaluace a predikce možných environmentálních i dalších vlivů. Navržený
ÚP splňuje požadavky Zadání, umožňuje urychlit rozvoj území obce při respektování jejích
kulturních a přírodních hodnot a je tedy důležitým příspěvkem pro zajištění trvale
udržitelného rozvoje obce.

Navrhovaný ÚP podpoří hospodářský rozvoj území a jeho infrastruktury. Možné střety v
oblasti životního prostředí jsou nevýznamné a řešitelné za pomoci navržených opatření. Nový
ÚP tak má šanci posílit soudržnost společenství obyvatel území a splňuje tím tak i jeden
z účelů územního plánování.

Ing. Jiří Klicpera CSc.
oprávněná osoba k hodnocení vlivů na životní prostředí
podle zákona 100/2001 a 183/2006 Sb. v platném znění
23. května 2010

SEA ÚP DŘÍTEČ
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12. Přílohy
12.1 Mapa záplavového území Labe při stoleté vodě

SEA ÚP DŘÍTEČ
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12.2 Detail záplavového území obce
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12.3 Letecký pohled na obec přes areál golfu.

Žlutá elipsa označuje umístění LBC 33, červená elipsa umístění plochy pro bioplynovou
stanici
12.4 Existující návrh LBC 33
návrh jeho úpravy (čárkovaně fialově vpravo)

SEA ÚP DŘÍTEČ
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Stanovisko zpracovatele Hodnocení koncepce územního plánu Dříteč k výsledkům
společného jednání pořizovatele ÚP a pověřeného zastupitele obce dne 14.9.2010
Připomínky byly zaslány zpracovateli Hodnocení E-mailovou poštou dne 22.11.2010. Ke
znění zápisu jako zpracovatel hodnocení podávám následující vysvětlení a stanovisko:
V návrhu zadání ze srpna 2008 je uvedeno:
Bod 4)
Pro zlepšení prostupnosti krajiny budou prověřeny možnosti obnovy některých zaniklých či
neudržovaných cest. V souladu s vymezeným systémem ÚSES budou doplněny o doprovodnou zeleň
(interakční prvky), které rozčlení intenzivně zorněné plochy a napomůže posílení krajinného rázu.
Bod 6)
Podél západní a jihozápadní hranice katastru Dřítče na toku řeky Labe jsou do nadregionálního
biokorodoru K 73 vložena lokální biocentra: LBC 16, 18, 20, 22 a 24. Na lokálním biokoridoru LBK
26 v severovýchodní části katastru mezi lesním masivem a plochami složiště je vymezeno lokální
biocentrum LBC 25. Přestože je řešené území intenzivně zemědělsky využíváno, další skladebné části
ÚSES na řešeném území vymezeny nejsou.
Tok řeky Labe je Evropsky významnou lokalitou – CZ0524049 – Orlice a Labe.
Bod 7)
Ze záměrů řešených územním plánem bude jako veřejně prospěšná stavba navrženo:
• dopravní plochy (místní obslužné komunikace, plochy pro dopravu v klidu) – pokud budou
vymezovány
• plochy pro systém rekreačních tras – cyklostezky, stezky pro pěší a bruslaře
Bod 10) zastavitelná území
• doprava
o systém stezek pro cyklisty, bruslaře a pěší
K tomuto návrhu podal dne 22.10.2008 Krajský úřad (OŽPZ) připomínky, z nichž jako relevantní pro
další je třeba připomenout:
Orgán ochrany přírody( zpracovatel vyjádření Mgr.Radka Plívová):
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního územního systému ekologické
stability (dále ÚSES) a dalších oblastí, které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje,
orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti návrhu zadání ÚP námitek za následujících podmínek:
1) navržená cyklotrasa podél toku Labe bude změněna tak, aby míjela lokální biocentra a Regionální a
nadregionální biokoridor ÚSES a podél břehu řeky Labe nechávala dostatečný odstup pro naplnění
funkce tohoto biokoridoru. Důvodem je neslučitelnost zajištění plné funkčnosti USES s umísťováním
nových komunikací nebo zpevňování současných nezpevněných cest na území prvků USES všech
úrovní.
2) Protože tok řeky Labe je Evropsky významnou lokalitou Orlice a Labe, je nutné ji respektovat při
plánování všech zásahů v okolí
Dne 12.6.2009 vydal KÚ k návrhu koncepce stanovisko, že předložená koncepce nemůže mít
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality
Z hlediska lokálních ÚSES je od 1.1.2003 věcně a místně příslušným orgánem Magistrát města
Pardubic. Tento orgán nevydal k návrhu ÚP žádné nesouhlasné stanovisko.
K předloženému návrhu vznesl připomínky jen Krajský úřad Pardubického kraje dne 23.8.2010, ty
jsou zaznamenané a komentované v záznamu, datovaném 14.9.2010. Připomínky kopírují předchozí
stanovisko s tím, že je zdůrazňována neslučitelnost plné funkčnosti USES s umisťováním nových
komunikací nebo zpevňováním současných nezpevněných cest území prvků USES všech úrovní. V
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komentáři je pak uvedeno, že bude z návrhu ÚP vypuštěna celá trasa cyklostezky k8 a dále je zapsáno,
že Dokumentace vyhodnocení ÚP bude obsahovat výhradně informace, které nejsou v rozporu se
skutečností. Na stranách 7 - 9 je dále uveden domnělý nesoulad mezi návrhem ÚSES a návrhem
cyklotras v prostoru podél levého labského břehu.

K uvedenému tvrzení zaslaném z KÚ Pardubického kraje podávám následující stanovisko:
Celá trasa navržené cyklostezky k8 je v návrhu vedena po levém labském břehu, a to jako součást
mezinárodní cyklotrasy podél Labe. V řešeném území je návrh situován na existující tzv. potahovou
stezku po labském břehu, tato stezka prochází po hranici NRBK K73 (tok Labe), protíná zakreslené
LBC 16,18 a 22 a je zde umístěna od nepaměti a v posledních desetiletích byla upravena jako součást
zvýšeného labského břehu a regulace Labe. Tato stezka tvoří hranici NRBK K73 – tok řeky Labe a
Orlice a ze zákona MUSÍ podél břehu Labe existovat a být udržována v použitelné podobě jako
součást vodního toku. Labe je (vodohospodářsky) významný tok ze zákona a že i když v aktuálním
stavu nemusí být pracovní (potahová) stezka všude vidět, případně jí tam nechce někdo vidět, tak tam
prostě existuje ze zákona 254/2001 Sb, v platném znění a byla tam už podle § 32 a násl. zákona
138/1973 Sb., a předtím v zákoně 93/1869, v zákoně 71/1870 v zákoně 66/1901 a v zákoně 50/1931
Sb. a v zákoně 11/1955 Sb. Toto ustanovení bude v zákonech i nadále, protože správce toku (Povodí
Labe) má vždy povinnost ze zákona udržovat tok řeky v řádném stavu, odstraňovat předměty ulpělé na
březích, odstraňovat křoviny, ledy, zátarasy za povodní atd. nyní podle §47 zákona 254/2001 Sb. Na
tuto činnost se musí k řece nějak dostat. Oprávnění je vymezeno v §49 a násl. zákona, je stanoven
pruh 8 m od břehové čáry, který mohou správci toků užívat a v něm je tato pracovní stezka
umístěna ve stejné trase jako navrhovaná cyklistická stezka. Ta je navržena v šířce jen 3 m, navíc
bezpečně odvede cyklisty z nebezpečných silnic, nemůže to být proto nikde konflikt s oprávněnými
zájmy v územně plánovací dokumentaci. Tato stezka je dnes již zpevněna dlažbou lomovým
kamenem, aby za povodní nedocházelo k poškozování povrchu koruny hráze. Pokud bylo v některých
úsecích labského břehu vyhlášeno lokální biocentrum, musí respektovat podmínky dříve platných
předpisů celostátního charakteru.
Dále je třeba připomenout, že umístění cyklostezek je naprosto běžné do kteréhokoli přírodního
území, počínaje Národními parky, přes Ptačí oblasti a další chráněná územími nižšího významu a z
hlediska umístění do území evropsky významné lokality vodního toku Labe a Orlice připomínám stav,
který je na území města Pardubic, kde je vedena asfaltovaná cyklostezka po obou březích této EVL a
nedávno byla hráz s asfaltovanou korunou ještě zvyšována např. v oblasti sídliště Závodu Míru z
důvodu protipovodňové ochrany. Dokonce ani zde není ohroženo hnízdění vodního ptactva nebo
biodiverzita EVL Labe. Z tohoto důvodu nelze také konstatovat nejednotnost či dokonce rozpor ve
vymezení LBC a návrhu cyklostezky.
Příroda není taková součást zemského povrchu, do které se nesmí vstupovat, naopak, je třeba ji
vhodným způsobem městskému člověku přibližovat. V místech průchodu cyklostezky přes LBC je
vhodné na tuto skutečnost upozornit informačními panely s uvedením významných prvků ochrany,
stejně jako se to dělá na naučných stezkách.
Stezka je navíc součástí územně schváleného Severovýchodního okruhu Pardubicka a cyklostezky
Perníkové srdce, viz např. informace na webu magistrátu města Pardubic .
Z celkového pohledu neshledávám jako autorizovaná osoba v navrhovaném umístění cyklotrasy
na levém břehu EVL Labe žádných rozporů a jestliže cyklistická trasa bude využívat v šíři 3 m
existující trasu potahové stezky široké 8 m, není takový záměr ani v rozporu se zájmy ochrany
přírody. Nejedná se také v žádném případě o umístění nově zpevněné cesty, protože
tzv.potahová stezka musí mít již nyní povrch dostatečně zpevněný a únosný i pro nákladní auta
(dříve pro povozy). Navržený záměr nemůže způsobit významné poškození přírody, také proto,
že provoz na stezce nebude trvalý a s vysokou frekvencí.
Návrh je také v souladu s ust. §63 odst.2 zák.114/1992 Sb. v platném znění.
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Vyřadit proto z územního plánu obce Dříteč návrh evropské mezinárodní cyklotrasy pod
záminkou fundamentalistické ochrany lokálního biocentra bez podrobného zdůvodnění
nepokládám za adekvátní a bylo by v rozporu s ustanovením § 71 zákona 114/1992 Sb.
Podotýkám také, že podle Zpravodaje města Pardubic v září 2010 projížděla celou trasu za
účelem zmapování případných překážek expedice tělesně postižených vozíčkářů Rotary
Handicap 2010, která byla přijata primátorem města a město Pardubice se zavázalo tento
projekt podporovat jako důležitou součást integrace tělesně postižených do zapojení ve
společnosti. Převedením cyklotrasy na silnici by se nejen podstatně zvýšilo ohrožení
cyklistických uživatelů, ale prakticky vyloučilo užívání takové trasy postiženými osobami.
Existenci trasy pracovní (potahové) stezky Povodí Labe dokládám přiloženou fotodokumentací,
protože nejsou v záznamu uvedeny žádné připomínky Povodí Labe.
Pokud jde ještě o další připomínku vznesenou odborem správních agend k problematice
archeologických nálezů, je třeba říci, že do územních plánů se nezakomponovávají opisy zákonů a
nařízení, protože by bylo třeba při jejich změně vždy změnit také územní plán.

Lázně Bohdaneč, 30.11.2010

Ing. Jiří Klicpera CSc., oprávněná osoba EIA/SEA

Obr.1 Pracovní (potahová) stezka PL od Němčic do Dřítče na levém břehu Labe, zpevnění je zarostlé
travou. Vpravo za řekou je chatová oblast u LBC 20
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Obr.2: Potahové stezka se změnila na místní komunikaci v jižní části obce, vlevo je pak oblast
hranice NRBK 73 - Labe

Obr.3: Potahová stezka pod ČOV Dříteč je zřetelně vymezena stromořadím a břehovým porostem.
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Obr.4: Průchod stezky podél ČOV (vpravo čov, vlevo výustní objekt do Labe)

Obr.5: Stav lokality v oblasti u LBC 18 (v pravé části snímku)
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Obr.6: Potahová stezka je zřetelně viditelná i v oblasti LBC 16, pouze je v tomto místě neudržovaná a
zarostlá divokým náletem s bujícím přízemním patrem. Tvrzení, že zde stezka není, je nepravdivé.

Obr. 7: Pohled na pracovní stezku PL z téhož místa na opačnou stranu, k severu proti vodě Labe.
Pruh stezky je stále zřetelně vymezen stromy a křovinami, trasa je zarostlá přízemním bylinným
patrem, ale umístění cyklostezky je možné v této části LBC 16 bez problému.
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Obr.8: Další pokračování stezky od LBC 16 k severu , naproti staré labské tůni u Hrobic

Obr.9: Panorama cyklotrasy po severní části labského břehu nad Dřítčí od ČOV k LBC 18
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