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Úvod 
 

Územní plán Starý Mateřov byl zpracován v  r. 2008 Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem. 
Pořizovatelem ÚPD obce Starý Mateřov je obecní úřad Starý Mateřov. Návrh na pořízení 
územního plánu obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 09.01.2006 usnesením č. 1/2006.                                        
 

Úkolem územního plánu tedy bude navrhnout urbanistickou koncepci rozvoje obce, stanovit 
přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch a jejich uspořádání, určit 
základní regulaci území a vymezit hranice zastavitelného území obce, tak aby  územní plán 
vyhovoval současným potřebám rozvoje obce v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (nový stavební zákon).  

Při řešení Územního plánu Starý Mateřov se vychází z konceptu řešení Územního plánu 
obce Starý Mateřov z října 2006, z Územního plánu velkého územního celku Pardubice a 
územních plánů sousedních obcí 

Nedílnou součástí Územního plánu Starý Mateřov je vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
zpracované na základě ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. a přílohy k § 19 odst. 2 
zákona  č. 183/2006 Sb. osobou oprávněnou podle § 19 zákona  č. 100/2001 Sb.  

 

1. Zhodnocení vztahu územn ě plánovací dokumentace k cíl ům ochrany 
životního prost ředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 
 

Důvodem pro zpracování Územního plánu Starý Mateřov je především vypracování plánovací 
dokumentace pro rozhodování orgánů obce a stavebního úřadu, vyhodnocení současného 
stavu a podmínek využívání území a zjištění jeho rozvojových  záměrů,  problémů a střetů 
zájmů v řešeném území.  

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho  
plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, pro veřejně prospěšné stavby, pro 
veřejně prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.  Součástí 
zpracovaného nového ÚP bude také aktualizace současného stavu využití řešeného území 
včetně aktualizace inženýrských sítí a uvedení ÚP do souladu se schválenou nadřazenou ÚPD 
a schválenými koncepcemi. 

Současně jsou respektovány návaznosti na zpracované a schválené územní plány sousedních 
měst a obcí. 
 
Součástí zpracování je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované na základě 
ustanovení § 10i zákona č. 100/2001 Sb. a přílohy k §1 9 odst.2 zákona  č. 183/2006 Sb. 
osobou oprávněnou podle § 19 zákona  č. 100/2001 Sb.  
Posouzení vlivů dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (Natura 2000) nebylo 
požadováno. 
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2. Údaje o sou časném stavu životního prost ředí v řešeném území a 
    jeho p ředpokládaném vývoji pokud by nebyla  uplatn ěna   politika 
    územně plánovací dokumentace. 
 

2.1  Vymezení území 
 
Katastr obce Starý Mateřov geomorfologicky náleží do systému Hercynského, provincie 
Česká vysočina, subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku 
Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsku Kunětická kotlina.  
 
Nachází se v relativně ploché krajině, kde jsou nadmořské výšky terénu v rozmezí 230 – 240 
m n.m.  
 
Starý Mateřov náleží západní části Pardubického kraje.  Řešeným územím územního plánu je 
katastrální území Starý Mateřov, kód k.ú. 755079, kód obce  575739 Starý Mateřov. 
 
 
Obrázek č. 1: Administrativní vymezení (GIS Pardubického kraje 
http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=3963&category=& 
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2.2. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 
 

• Klimatické údaje (zpracováno podle  Quitt 1975) 
 
Řešené území leží v  teplé klimatické oblasti T 2. Vyznačuje se dlouhým, teplým a 
suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a 
podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou.  

Obrázek č.2: Klimatické oblasti (Quitt 1975) 

 

 

Vybrané klimatické charakteristiky (p řevzato z QUITT 1971) 
 
 

klimatická charakteristika 

 

klimatická oblast T 2 

 Počet letních dnů  50-60 
 Počet dnů s průměr. tepl. 10 
oC a více 

 160-170 

 Počet mrazových dnů  100-110 
 Počet ledových dnů  30 - 40 
 Prům. teplota v lednu (oC)  -2 až -3  
 Prům. teplota v červenci 
(oC) 

18 - 19 

 Prům. teplota v dubnu (oC) 8-9  
 Prům. teplota v říjnu (oC) 7 - 9 
 Prům. poč. dnů se srážkami 
1mm a více 

90 - 100 

 Srážkový úhrn ve veget. 
období v mm 

350- 400 

 Srážkový úhrn v zimním 
období v mm 

200 - 300 

 Počet dnů se sněhovou 
pokrývkou 

40 - 50 

 Počet dnů zamračených 120 - 140 
 Počet dnů jasných 40-50  
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Z hlediska agronomických poměrů se řadí území do klimatické oblasti teplá, okrsek A 3, 
teplý, mírně suchý, s mírnou zimou (Konček – Petrovič 1957). V dané klimatické oblasti je 
dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i 
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním 
sněhové pokrývky.  Roční srážkové úhrny dosahují téměř 600 mm/rok. 
 

• Povrchové vody 
 
Území náleží do povodí Labe. Hlavním tokem je Mateřovský potok. Mateřovský potok 
protéká středem obce a je levostranným přítokem potoka Bylanky, do které se vlévá v km 4,7. 
Číslo hydrologického pořadí Mateřovského potoka je 1 – 03 – 04 – 015  a jeho celková délka 
je 2. 764 m. Správcem Mateřovského potoka je Zemědělská vodohospodářská správa. V obci 
má Mateřovský potok ještě svůj vlastní bezejmenný levostranný přítok o délce 1. 575 m, který 
začíná nad Hladíkovem a protéká severním okrajem obce. Správce není uveden. Severní okraj 
obce (území letiště) leží v povodí potoka Bylanka - číslo hydrologického pořadí 1 – 03 – 04 – 
016 a zbylá severní část v povodí Čívické svodnice - číslo hydrologického pořadí 1 – 03 – 04 
– 026 . Potok Bylanka je ve správě Povodí Labe s. p. a jeho celková délka je 22.892 m. 
Z hlediska útvarů povrchových vod se území řadí do útvaru  „Jesenčanský potok po ústí do 
toku Labe“ a „Labe po soutok s tokem Doubrava“. 
 
Situace povodí 4. řádu je uvedena na obrázku č. 3. 
 
 
Obrázek č. 3:  Povodí 4.řádu – převzato z Hydroekologického informačního systému VÚV 
           TGM – HEIS - http://heis.vuv.cz/ 

                                                                                                                                  
 
Žádný tok (úsek toku) v správním území obce Starý Mateřov není dle vyhlášky č. 267/2005 
Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti 
souvisejících se správou vodních toků, zařazen mezi významné vodní toky. 
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Kvalita povrchové vody se v tocích na katastru obce Starý Mateřov nesleduje. O kvalitě 
povrchových a podzemních vod vypovídají vymezení zranitelných oblastí a  zatřídění vod 
podle vhodnosti pro život původních druhů ryb.  
                 
Východní část území hraničí se zranitelnou oblastí (Rada ES přijala Směrnici 91/676/EHS k 
ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů - Nitrátová směrnice), která 
ukládá členským státům vymezit zranitelné oblasti a učinit potřebné kroky ke snížení tohoto 
znečištění). Toto území bylo vymezeno v roce 2003 na základě Nařízení vlády č. 103/2003 
Sb. a bylo ponecháno jako zranitelné i po revizi v roce 2007. Zranitelné oblasti jsou § 33 
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako 
území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené 
jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo 
mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace 
dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti 
vody. Seznam katastrálních území zařazených do zranitelných území je uveden v Nařízení 
vlády č. 219/2007 Sb. ze dne 11. července 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4:  Zranitelné oblasti (Hrabánková a kol. 2007) - převzato z Hydroekologického 
informačního systému VÚV TGM – HEIS - http://heis.vuv.cz/ 
 

 
 

 zranitelná oblast 
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Z hlediska Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. nejsou žádné toky na katastru obce Starý Mateřov 
vedeny jako vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů. 
Z podkladů VÚV TGM je členění správního území na lososové a kaprovité vody následující 
 
Obrázek č. 5: Členění povodí povrchových vod – lososovité a kaprovité vody 

 

 
 
Legenda 

 

 

 
 

• Podzemní voda 
 
Podle nové rajonizace (Olmer-Herrmann-Kadlecová-Prchalová et al. 2006) celé posuzované 
území náleží do hydrogeologického rajónu č. 4310 Chrudimská křída, který je překryt v celé 
ploše k.ú. Starý Mateřov kvartérním rajónem č.1130 Kvartér Loučné a Chrudimky. 
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Jižní hranice rajónu č. 1130 probíhá jižně od katastrálního území Starý Mateřov. Rozhraní je 
vyznačeno na následujícím obrázku modře. Plošně identické je i vymezení vodních útvarů     
č. 43100 a č. 11300.  
 
Obrázek č. 6: Hydrogeologická rajonizace 

 
 

 
 

   

 
Hydrogeologické podmínky území jsou relativně jednoduché. Celé správní území obce Starý 
Mateřov je budováno kvartérními sedimenty (zahliněné štěrky a písky) v jejichž podloží jsou 
slínovce, jílovce a opuky svrchní křídy. Podložní sedimenty mají charakter regionálního 
izolátoru. Hydrogeologicky příznivější může být přípovrchová navětralá a rozvolněná zóna 
hornin regionálního izolátoru, která může vykazovat vyšší propustnost a může být vhodná pro 
získání zdrojů podzemní vody pro místní zásobování. Mocnost této zóny je 15 – 50 m. 
V přípovrchové zóně slínovců, jílovců a opuk převládá puklinová až průlinovo-puklinová 
propustnost, koeficient transmisivity dosahuje nejčastěji hodnot T = 1,6.10-4 m2.s-1 – 1,1 .10-3 
m2.s-1. Hladina podzemní vody je volná. Převládá podzemní voda  Ca-Mg-HCO3-SO4  typu 
s mineralizací  0,3 – 1 g/l. 
Pro kvartérní sedimenty je charakteristická průlinová propustnost, koeficient transmisivity T 
je nejčastěji v řádu 10-3 m2.s-1. Mocnost kolektoru je nejčastěji v prvních jednotkách m. 
Z hlediska kvality vody pro zásobování pitnou vodou je severní a severozápadní část území 
oblastí se zvýšenými obsahy Fe. 
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Obrázek č. 7: Hydrogeologická mapa (výřez mapy + úplná legenda)  
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver 
 

 
 

 průlinový kolektor kvartérních pleistocénních štěrků a písků různě zahliněných.  
        T =  1,2 . 10-3 m2.s-1, s = 0,49 

 regionální izolátor coniackých a turonských slínovců, jílovců a opuk s puklinovou 
        podzemní vodou. T = 1,6.10-4 m2.s-1 – 1,1 .10-3 m2.s-1, s = 0,6. 

  území II.kategorie z hlediska kvality vod, kritická složka Fe 0,3                                      
                – 30 mg,l-1 

vrt, který poskytl hydrogeologické informace: 34 -  q do 0,1 l/s.m.      
       35 -  q 0,1 – 1 l/s.m.       

superpozice kvartéru na cenomanu a turonu 
 
 
Kvalita podzemní vody je ovlivněna i lokálními zdroji znečištění. Obecná zranitelnost útvarů 
podzemních vod (první kolektor od povrchu) je vesměs vysoká. Nejvyšší zranitelnost 
vykazují území pokrytá propustnými kvartérními sedimenty. Do této kategorie se řadí i 
správní území obce Starý Mateřov. 
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Obrázek č. 8: Obecná zranitelnost  
(http://www.pardubickykraj.cz/externi/ozpz/plan_labe/A/3_GRAFICKA_CAST/LA_A.10.jp) 
 

 
 

 
Rajonizace 
 

 

 
• Geologické poměry 

 
Ve správním území obce Starý Mateřov jsou zastoupeny geologické  jednotky náležející do 
pokryvných útvarů českého masivu. Základní jednotkou je svrchní křída, které jsou na velké 
části území překryta kvartérními, převážně fluviálními sedimenty, sprašemi a sprašovými 
hlínami.  
Sedimenty svrchní křídy vystupují na povrch jen ojediněle, nejčastěji v údolích podél 
místních toků. Na většině území jsou překryty kvartérními sedimenty. Sedimenty svrchní 
křídy budují slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec – vápenec 
(jílovito-vápnité prachovce). Ojediněle jsou křídové sedimenty prostoupeny intruzemi 
terciérních olivinických nefelinitů. 
Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními štěrky a písky, pestrými fluviodeluviálními a 
deluviálními  písčito-hlinitými až hlinito-písčitými sedimenty a vátými písky a sprašemi. 
  
Geologická stavba území je patrná z následujícího obrázku. 
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Obrázek č. 9: Geologická mapa - http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver 
 

 
 
Sjednocená legenda GeoČR 50 

     kenozoikum 

          kvartér  

 holocén 

 
nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních 
nádrží) 

 smíšený sediment (deluviofluviální) 

 
písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) 
(složení pestré) 

 pleistocén 

 
navátý písek (eolická) (složení křemen převážně + 
příměsi) 

 

 
spraš a sprašová hlína (eolická) (složení křemen + 
přímesi + CaCO3) 

 písek, štěrk (fluviální) (složení pestré) 

 
ČESKÝ MASIV - POKRYVNÉ ÚTVARY 
A POSTVARISKÉ MAGMATITY  
          terciér (paleogén - neogén), kvartér 
 eocén, oligocén, miocén, pliocén, 

pleistocén 

 
olivinický nefelinit (složení nefelín, pyroxen, (olivín), 
magnetit, analcim) 

     mezozoikum 

          křída 

 křída svrchní 

 
slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či 
cykly slínovec - vápenec (jílovito vápnité prachovce -
lužický vývoj) (marinní) (složení vápnitý) 

 

 
 
 

• Nerostné bohatství 
 
Na správním území obce Starý Mateřov nejsou evidována žádná ložiska nerosných surovin 
ani průzkumná ložisková území.  
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• Seismicita a dynamická stabilita území 
 

Pro posuzovanou oblast je typická maximální intensita zemětřesení podle MSK- 64  dána 
hodnotou 5.  Obdobné hodnoty udávají i Schenk a Schenková v Mapě seismických oblastí z   
r. 1997 (ČSN 73 0036, změna 2). Tuto skutečnost je potřeba respektovat při realizaci staveb, 
zejména citlivých objektů, ve smyslu ČSN 73 0036 a v souladu s posouzením účinku 
působení větru podle ČSN 73 0035. 

Mapa na následujícím obrázku č. 10 (Geofyzikální ústav AVČR - 
http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm)  ukazuje jaké lze očekávat podle dosavadních 
znalostí maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky         
v intensitách podle 12 stupňové makroseismické stupnice MSK-64.  

Na mapě jsou černými kroužky vyznačena města v České republice s počtem obyvatel přes     
50 000. V následujícím seznamu relativně blízkých měst je v závorce je uvedena pro tato 
města maximální intensita zemětřesení, jaká podle MSK-64 lze v místě očekávat: 

 Pardubice (5), Hradec Králové (6) 

Obr. č. 10: Maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro posuzované území je i s ohledem na morfologii terénu charakteristická i relativně velká 
stabilita  z pohledu  svahových deformací. V území nejsou registrovány stabilizované ani  
aktivní sesuvy (Portál státní správy České republiky - CENIA www.cenia.cz) . Nelze je však 
vyloučit při razantnějších zásazích do zemské kůry.  
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• Pedologická charakteristika 
 
Pro území správního území Starý Mateřov je charakteristická převaha půd hlinitých, 
hlinitopísčitých hlubokých, místy oglejených. Z hlediska půdních typů jsou zastoupeny 
zejména: černozemě, černice, hnědozemě , kambizemě, pseudogleje a gleje. 
 
Obrázek č. 11: Mapa půdních typů podle TKSP (CENIA www.cenia.cz) 
 

  
 
 
 Z hlediska třídy ochrany se v k.ú. Starý Mateřov nacházejí  plochy zatříděné do tříd ochrany I 
až IV. Nejvyšší třídy ochrany I má 72,22 ha plochy, třídu ochrany II 5,88 ha, třídu ochrany III 
13,51 ha a třídu ochrany IV 160,92 ha půdy (sestaveno na základě dat uvedených v ÚP Starý 
Mateřov, II Odůvodnění II A Textová část).  
 
 

• Radonové riziko 

Z mapy radonového indexu geologického podloží (mapový list  13-42 Pardubice, Česká 
geologická služba,) vyplývá, že většina území náleží do přechodné kategorie radonového 
rizika. Území podél vodních toků se nachází v území s přechodnou (nehomogenní kvartérní 
sedimenty) až nízkou kategorií radonového rizika z geologického podloží (viz přiloženou 
kopii mapy). Jen výjimečně je uvedena hodnota středního rizika v prostoru výskytu 
terciérních vulkanitů. 
Radon pochází z geologického podloží. Kromě uranu (U) se na ozáření z přírodních zdrojů 
podílí i draslík (K) a thorium (Th). Celkový účinek těchto tří radioaktivních prvků je 
znázorněn v mapě dávkového příkonu gama záření, sestavené z leteckých 
gamaspektrometrických měření v r. 1990 M. Matolínem a M. Manovou. Podle této mapy je 
dávkový příkon gama záření z hornin v zájmovém území střední (55-65 nGy/h ve výšce 1 m 
nad povrchem). 
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Obrázek č. 12: Mapa radonového rizika  

(http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver) 

 

 

 
Radon pochází z geologického podloží. Kromě uranu (U) se na ozáření z přírodních zdrojů 
podílí i draslík (K) a thorium (Th). Celkový účinek těchto tří radioaktivních prvků je 
znázorněn v mapě dávkového příkonu gama záření, sestavené z leteckých 
gamaspektrometrických měření v r. 1990 M. Matolínem a M. Manovou. Podle této mapy je 
dávkový příkon gama záření z hornin v zájmovém území střední (55-65 nGy/h 
ve výšce 1 m nad povrchem). 
 

• Archeologická naleziště, historické památky 
 

Osídlení obce Starý Mateřov se datuje minimálně do 13. století. První písemná zmínka je 
z roku 1227. V obci byla vybudována tvrz na jejímž místě byl později vystavěn hospodářský 
dvůr. Tvrz stávala v prostoru dnešního popisného č. 1.  
Z dalších památek je významná  kulturní nemovitá památka - Areál zvoničky – dřevěná 
zvonička a dřevěný kříž, rejstřík kulturních nemovitých památek číslo 15360/6 – 2154. 

Správní území obce náleží do území s archeologickými nálezy (ÚAN). Jádro obce v kategorii 
UAN I, ostatní urbanizované území v kategorii UAN II  a zbytek katastru  v UAN III (Menšík 
2008). 

 
Státní archeologický seznam ČR uvádí ve své veřejné části následující informace  
 
Poř.č.SAS Název UAN Typ UA N ▼ Reg. správce  Katastr  Okres  
13-42-06/4 Starý Mateřov obec II Východočeské m. Pardubice Starý Mateřov Pardubice 

 
Na katastrálním území obce nelze vyloučit i starší nálezy. Nejstarší osídlení pardubického 
regionu spadá do období paleolitu (ojedinělé nálezy štípané industrie). V neolitu (6000 – 4200 
př.n.l.) bylo území osídleno novým obyvatelstvem. Vznikala dlouhodobá sídliště a rozvíjelo 
se zemědělství. V eneolitu (4200 – 2000 př.n.l.) ve  zvýšil význam chovu dobytka a začal 
vznikat první komunikační systém. V starší době bronzové  (2000 – 1500 př.n.l.) se prostor 
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mezi Pardubicemi, Chrudimí a Vysokým Mýtem se vyznačoval ostrůvkovým osídlením. 
V mladší době bronzové (1200 – 700 př.n.l.) do tohoto prostoru expandovala kultura lužická 
(období popelnicových polí), která byla později vytlačována kulturou slezskoplanětickou 
(700-550 př.n.l.), která náleží do starší doby železné. Vytváří se souvislé osídlení 
v zemědělsky příznivých oblastech – vznikají hradiště. V mladší době železné (500 př.n.l. – 0) 
jsou registrovány keltské vpády. 
Na přelomu letopočtu se objevují první Germáni, kteří jsou od druhého století vystřídáni 
Slovany (zpracováno z podkladu  Bukáček, Rusňák, Bukáčková 2007). 
 

3. Charakteristiky životního prost ředí, které by mohly být uplatn ěním 
územně plánovací dokumentace významn ě ovlivn ěny. 

 
Cílem urbanistické koncepce bylo reagovat na rozvoj území s ohledem na jeho stávající 
využití, urbanistickou strukturu a další možnosti rozvoje obce a tvorbu krajiny. Cílem 
pořízení Územního plánu Starý Mateřov bylo zpracování územně plánovací dokumentace, tak 
aby vyhovovala současným potřebám rozvoje obce v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (nový stavební zákon). 

Návrh se soustředil především na nalezení nových ploch pro obytnou, příp. rekreační 
výstavbu, na nalezení ploch pro rozvoj výroby, občanské vybavenosti a sportovních zařízení, 
přeložky komunikací v nových lokalitách. Součástí návrhu je vymezení místního systému 
ekologické stability. 
 
Změny si vyžádají  i nezbytné rozšíření systému místních komunikací, kanalizace, vodovodní, 
plynové a elektrické sítě a přinesou nebo mohou přinést následující změny: 

• Zábor půdy,  změnu zemědělského půdního fondu  

• Změnu dopravní zátěže území 

• Změnu emisní a hlukové zátěže území  

• Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace 
životního prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových 
vod)  

• Změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

• Změnu vegetace  

• Změnu vzhledu krajiny 

• Vliv na společná zařízení KPÚ 
 

Mimo tyto změny lze očekávat i ovlivnění obyvatelstva rozvojovými plochami. 
 

• Změna zemědělského půdního fondu 
 

Územní plán Starý Mateřov předkládá nový zábor půdy v návrhovém období 81,81 ha, 
z toho je 77,11 ha orné půdy,  3,41 ha travních porostů a 1,28 ha zahrad a sadů.  
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 Zábor půdy podle jednotlivých lokalit a parcel je uveden v tabulkové části ÚP Starý Mateřov, 
II Odůvodnění II A Textová část, s. 74. Souhrnný přehled záboru zemědělské půdy s ohledem 
na  způsob využití pozemků je uveden v následující tabulce.  

                 
Lokalita Typ využití  Vým ěna (m2) Zábor (m2) 
Z 1  1 rodinný dům 1 964 1 964 
Z 2 21 rodinných domů 37 512 37 512 
Z 3  51 rodinných domů 108 433 108 433 
Z 4  14 rodinných domů + občanská 

vybavenost 
29 218 29 218 

Z 5  6 rodinných domů 9 675 9 675 
Z 6  32 rodinných domů + OK + ZV 91 664 73 981 
Z 7  Rekreace - sport 11 008 7 828 
Z 8 Výroba – lehký průmysl 30 550 30 550 
Z 9 Výroba – lehký průmysl 263 157 217 840 
Z 10 Bydlení individuální + veřejná 

zeleň 
29062 18640 

Z 11 Přeložka komunikace I/2 190 847 29 339 
Z 12  1 rodinný dům 11008 2277 
P 1  Občanská vybavenost komerčního 

typu 
5 699 5 699 

P 2 Občanská vybavenost komerčního 
typu 

1 868 1 868 

P 3 27 rodinných domů 95716 58185 
ZP sever 347 962 39 908 
RS  101 798 74 196 
ZP západ 41 911 16 905 
ZP jih 58 000 18 823 
ZS západ 49 833 17 860 
Zábor 
ZPF  

celkem  81,8103 

Vysvětlivky: ZP – zeleň přírodního charakteru, ZS - zeleň soukromého charakteru, RS – 
                      rekreace, sport 
 
Z tabulky je patrné, že největší nároky na zábor vyžaduje obytná výstavba a průmyslová 
výroba. Největší rozsah záboru půdy se předpokládá pro bydlení – 32,12 ha a pro plochy 
výroby 24,84  ha. Zábor pro plochy zeleně je navržen na 11,21 ha, pro sport na 7,42 ha. Pro 
občanskou vybavenost se předpokládá zábor 0,75 ha. Přeložka komunikace I/2 si vyžádá 2,93 
ha. 
 
Plochy zeleně zahrnují i požadavky na dokončení a rozšíření územního systému ekologické 
stability, který bude podle odůvodněn ÚP Starý Mateřov zahrnovat: 

• v jižní části katastru  pod fotbalovým hřištěm remíz, který vytváří základ 
navrhovaného lokálního biocentra LBC 6 – Remíz při Mateřovském potoku. Remíz 
má i funkci větrolamu. 

• biokoridor LBK 7, jehož realizace je projekčně zpracována.  Výsadby jsou navrženy 
levostranně podél Mateřovského potoka v šíři 5,5 m. 
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• lokální biokoridor LBK 5 –  Mateřovský potok od remízu na jihu St. Mateřova po 
soutok s Bylankou, z části funkční – je též projekčně zpracován jako  výsadba zeleně 
po pravém břehu vodoteče v šíři 6 m a ochranné zatravnění po levém břehu v šíři 3 m. 

• lokální biokoridor LBK 4 – Odvodňovací příkop je v západní části vlevo od 
komunikace III. třídy nově vysázen a funkční, východním směrem je navržen s cílem 
doplnit pás zeleně a ochranné zatravnění. 

• v řešeném území jsou stávající interakční prvky 1, 2, 3, a 5 a dále jsou navrženy 
interakční prvky IP 4 – na jihozápadě obce podél vodoteče tvořící hranici katastru,IP 5 
– podél pěší a cyklistické stezky – Starý Mateřov – Dubany a IP – vedený ve směru 
sever – jih při nové západní hranici katastru. 

 
 

• Změna dopravní zátěže území 
 

Pro  posouzení vlivu dopravy se vychází z celostátních profilových sčítání dopravních intenzit 
Ředitelstvím silnic a dálnic Praha.  
V pětiletých cyklech je zjišťováno dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin průměrného dne 
v roce. Přehledná situace dopravní zátěže v roce 2005 je na obrázku č. 13. 
 
Obrázek č.13: Dopravní intenzity v roce 2005 (počet vozidel za 24 hod) 
 

 

 

 

V ÚPN Starý Mateřov je uvedena prognóza nárůstu dopravní zátěže pro plánovanou přeložku 
silnice I/2 v severní části katastrálního území - vyhledávací studie předpokládá intenzitu 
dopravy  v rozmezí 8 až 8,5 tisíce voz./24 hodin (z toho 1,8 tisíc nákladních vozidel). 
 

 
• Zvýšení emisní, imisní a hlukové zátěže území 

 
Kvalita ovzduší v Pardubickém  kraji je silně antropogenně ovlivněna. Hlavními emisními 
zdroji je průmysl, spalovací procesy a doprava včetně dopravy letecké a v případě 
přízemního ozónu fotochemické reakce za účinku slunečního záření zejména mezi oxidy 
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dusíku, těkavými organickými látkami (zejména uhlovodíky) a dalšími složkami 
atmosféry. Přehled plošného zatížení jednotlivými látkami je uveden ve zprávách o 
životním prostředí  (rok 2004, 2005, 2006 http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zpravy-
o-stavu-zivotniho-prostredi, http://www.chmi.cz). V Pardubickém kraji náleží okolí 
Pardubic v porovnání s ostatními oblastmi Pardubického kraje k středně až silně emisně a 
nadlimitně imisně zatíženým. Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení 
kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 
2005 – Věstník MŽP z března 2007 je řazena k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší 
z důvodů překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10 (31,6 % plochy 
území) a benzo(a)pyren (0,9 % plochy území). Podle dat z ČHMÚ se situace výrazně 
zlepšuje.V roce 2006 byla plocha území s překročením LV 28,5 %, v roce 2007 jen 6,3 %. 
Obrázek č. 14: 

  
Obrázek č. 15 
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Obrázek č. 16: 
 

 
 
Obrázek č.17   
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Obrázek č. 18: 

 
 
 
 
Obrázek č.19    
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Obrázek č. 20   
 

 
Poznámka: AOT40 je expoziční index pro přízemní ozón (směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší) pro ochranu ekosystémů a vegetace 
V souladu s  směrnicemi EU o kvalitě ovzduší (Směrnice 96/62/EC a 99/30/EC) jsou členské státy povinny 
rozdělit svá území do zón. Zóny jsou primární jednotky pro řízení kvality ovzduší. Pro hodnocení jsou využívány 
dvě prahové hodnoty: horní - UAT (upper assessment threshold) a dolní - LAT (lower assessment threshold). 
Prahové hodnoty jsou nižší než limitní hodnota a jsou definovány jako procento limitní hodnoty. Jestliže je 
překročen UAT určité znečišťující látky, uplatňují se pro ni velmi přísné požadavky; pokud je překročen LAT 
avšak nikoli UAT, jsou předepsány méně přísné požadavky pro hodnocení. Jestliže jsou všude hodnoty naměřeny 
pod LAT, platí nejméně přísné požadavky. (VaV/740/2/00: "Vyhodnocení připravenosti České republiky splnit 
požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a konvence CLRTAP"- 
http://www.chmi.cz/uoco/isko/projekt/vav00/eko98.jpg).  
 
Z přehledných map je zřejmé, že správní území Starý Mateřov spadá do území se zvýšenými 
koncentracemi PM10, benzo(a)pyrenu a ozónu. V GIS Pardubického kraje  
(http://www.pardubickykraj.cz/index.asp?thema=2679&category=   ) byla zveřejněna mapa 
průměrných denních koncentrací tuhých znečišťujících látek (TZL)-obrázek č. 21. 
 

Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Sdělení č. 4 odboru ochrany ovzduší MŽP o 
hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat 
za rok 2005 – Věstník MŽP č. 3/rok 2007) byl v aglomeraci Pardubický kraj překročen cílový 
imisní limit pro PM10 na 100 % plochy území a pro troposférický ozón pro ochranu vegetace 
na  89,7 % plochy území. 
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Obrázek č.21: Průměrné denní koncentrace tuhých TZL

 
Zdrojem znečištění ovzduší v k.ú. Starý Mateřov jsou nejen emise z místních zdrojů (doprava, 
vytápění) ale i velké průmyslové zdroje zejména v Pardubicích a okolí a provoz letiště 
Pardubice.  
Spalovací procesy v dopravních prostředcích emitují (kromě mnoha jiných látek) směs oxidu 
dusnatého (90 %) a oxidu dusičitého (10 %). Oxid dusnatý reaguje s ostatními chemickými 
látkami v ovzduší za vzniku oxidu dusičitého. Chemickou reakcí mezi kyslíkem, oxidem 
dusičitým a těkavými organickými sloučeninami (VOC) za přítomnosti slunečního světla se 
tvoří přízemní (troposférický) ozón.  Nárůst emisí z dopravy není přímo úměrný její intenzitě. 
Zpravidla produkce  emisí roste pomaleji v závislosti na vývoji nových technologií a stavu 
vozového parku.  
Dosavadní vývoj dopravy v ČR přináší prudký nárůst emisí v silniční dopravě. Vývoj nárůstu 
emisí je uveden v následujících grafech, které  byly přejaty z: Ročenka dopravy 2007 
(http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2007/index.html). 
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Obrázek č.22: Vývoj emisí z IAD (individuální automobilová doprava) (tis.tun) v ČR a jejích 
přepravních výkonů (mil. osob km) 2000-2006 

 
 ______ emise (tisíce tun) 
     ◊       výkon (mil. oskm) 
    
 
Obrázek č. 23: Vývoj emisí ze silniční nákladní dopravy v ČR a jejích přepravních výkonů 

 
______ emise (tisíce tun) 
     ◊       výkon (tisíce tkm) 
 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Starý Mateřov SEA 

24

Obrázek č. 24: Vývoj emisí z veřejné autobusové dopravy (včetně MHD) v ČR a jejích 
přepravních výkonů 

 
______  emise (tisíce tun) 
     ◊       výkon (mil. oskm) 
 
V letecké dopravě  byl zaznamenán pokles  emisí v roce 2006. V roce 2007 se opět podíl 
emisí vrátil na úroveň roku 2005.  
 
Obrázek č. 25: Vývoj emisí z letecké dopravy a jejích přepravních výkonů (oskm) 

 

______  emise (tisíce tun) 
     ◊       výkon (mil. oskm) 
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U železniční dopravy naopak emise neustále výrazně klesají 
 
Obrázek č. 26: Vývoj emisí ze železniční dopravy a jejích dopravních výkonů (hrtkm) 

 

 
Emise jsou úměrné spotřebě pohonných hmot, jejich kvalitě a technické dokonalosti 
spalovacích motorů. Spotřeba pohonných hmot v ČR se vyvíjela následovně :  

 Spotřeba benzínu a nafty v silniční dopravě ( jako energie TJ) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Automobilový benzín 148,6 126,4 156,2 204,4 192,2 200,0 

Motorová nafta 15 955,9 16 742,3 18 792,0 22 143,2 25 860,2 26 653,3 

 
 
Obdobné trendy se dají předpokládat i pro správní území Starý Mateřov.  
Situaci může ovlivnit  i přechod na biopaliva.  
 
Podíl jednotlivých složek emisí z různých typů silniční a letecké dopravy v ČR a celkových 
imisí z dopravy (i železniční a vodní) za období 2000 - 2007 je následující: 
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Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (tis. t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 12 252 15 687 16 700 18 191 18 514 19 333 

Individuální automobilová 

doprava 
7 215 8 932 9 266 9 791 9 697 10 115 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
1 121 1 545 1 637 1 868 2 009 2 105 

Silniční nákladní doprava 2 937 4 071 4 421 5 132 5 489 5 719 

Letecká doprava 637 838 1 072 1 115 1 040 1 115 

 
Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 278 382 255 778 235 649 232 772 213 074 202 714 

Individuální automobilová 

doprava 
182 409 146 852 129 077 114 123 95 383 93 069 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
11 550 15 025 15 122 17 161 17 904 17 987 

Silniční nákladní doprava 81 707 91 054 88 421 98 671 97 062 88 881 

Letecká doprava 565 953 1 116 1 021 969 1 021 

 
Emise NOx za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 96 791 96 811 95 490 101 560 97 103 93 196 

Individuální automobilová 

doprava 
41 543 30 835 27 360 24 490 19 584 18 264 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
9 943 13 354 14 094 16 507 17 163 17 249 

Silniční nákladní doprava 39 274 46 277 46 802 53 385 53 524 50 576 

Letecká doprava 2 335 3 090 3 946 4 093 3 815 4 090 
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Emise oxidu dusného (N2O) za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 1 352 2 028 2 264 2 446 2 508 2 652 

Individuální automobilová 

doprava 
1 067 1 620 1 775 1 876 1 923 2 038 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
50 70 77 92 95 97 

Silniční nákladní doprava 129 207 251 312 334 351 

Letecká doprava 86 113 144 150 140 150 

 
Emise těkavých organických látek za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 56 954 51 424 47 808 47 331 42 253 40 171 

Individuální automobilová 

doprava 
36 607 27 446 23 867 20 538 15 333 14 446 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
2 020 2 750 2 724 3 075 3 242 3 307 

Silniční nákladní doprava 17 486 20 301 20 173 22 706 22 711 21 415 

Letecká doprava 331 477 590 586 550 586 

 
Emise metanu (CH4) za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 1 842 1 874 1 844 1 884 1 754 1 762 

Individuální automobilová 

doprava 
1 237 1 105 1 002 933 799 801 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
166 221 232 272 282 282 

Silniční nákladní doprava 296 369 386 448 458 449 

Letecká doprava 122 160 205 213 198 213 
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Emise oxidu siřičitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 1 724 2 341 2 584 621 631 666 

Individuální automobilová 

doprava 
804 1 071 1 151 320 314 329 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
217 309 347 60 66 71 

Silniční nákladní doprava 590 843 953 164 179 190 

Letecká doprava 39 51 65 67 63 67 

 
Emise pevných částic za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 5 193 5 947 5 927 6 521 6 403 6 423 

Individuální automobilová 

doprava 
861 858 912 1 024 958 924 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
1 124 1 452 1 451 1 628 1 647 1 749 

Silniční nákladní doprava 2 923 3 386 3 310 3 628 3 565 3 517 

 
Emise olova (Pb) za jednotlivé druhy dopravy (t) 

  2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 67,0 6,1 2,1 1,0 1,0 1,1 

Individuální automobilová 

doprava 
58,0 4,2 2,1 1,0 1,0 1,0 

Silniční nákladní doprava 7,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Letecká doprava 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Z tabulek je patrné, že poklesové trendy jsou jednoznačné u všech druhů silniční dopravy 
pouze u SO2 a Pb. Výrazné poklesy u dalších druhů emisí (CO, NOx, CH4,  těkavé organické 
látky) jsou zřejmé pouze u individuální osobní automobilové dopravy. U CO2 a N2O je 
naopak patrný dlouhodobý nárůst.  Tato data platná pro ČR lze očekávat i pro správní území 
Starý Mateřov. 
 
Významným zdrojem emisí jsou rovněž lokální topeniště s nedokonalým spalováním. Nárůst 
počtu objektů s lokálními zdroji vytápění může v budoucnu situaci zkomplikovat. Dá se 
předpokládat, že většina objektů  bude používat zemní plyn nebo elektrickou energii, nelze 
však z ekonomických důvodů vyloučit návrat k pevným palivům. 
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Dalším zdrojem emisí jsou odpady a to zejména biologicky rozložitelný odpad, který při 
skládkování produkuje metan a další uhlovodíky. 
 
Pro Pardubický kraj je zpracován program zlepšení kvality ovzduší (PZKO)  jehož cílem je 
zajistit na celém území „Zóny Pardubický kraj“ kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené 
požadavky (imisní limity a sílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které česká 
republika přijala v oblasti omezování emisí znečisťujících látek do ovzduší ( národní emisní 
stropy). Doporučené emisní limity jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Látka Strop 2010 

Tuhé znečišťující 
látky 

 

 
 

Oxid siřičitý 
 

21,1 
 Oxidy dusíku 

 
19.3 

 Oxid uhelnatý 
 

 
 

Amoniak 
 

5,0 
 VOC 

 
12,7 

 
 
Navržené rozšíření využití zemního plynu, elektrické energie, spolu  využitím dřevní hmoty, 
bude  výraznou změnou, která zlepší kvalitu životního prostředí a příznivě ovlivní ekologické 
podmínky v území. Podstatně se sníží emise pevných i plynných exhalací a polétavé prašnosti 
v topném období.  
Z výše popsané situace vyplývá, že se s velkou pravděpodobností budou snižovat emise 
z bodových průmyslových  zdrojů a z vytápění. Situaci výrazně neovlivní ani zvýšený počet 
bytových jednotek, zvýšení občanské vybavenosti a rozšíření výrobních ploch.  Naopak se 
nepříznivě budou vyvíjet emise z dopravy, zejména silniční. Vliv letecké dopravy bude přímo 
úměrný intenzitě provozu. Výsledkem bude růst imisních zátěží podél exponovaných 
komunikací, případně v okolí letiště. Ostatní vlivy se díky různým opatřením vyplývajících 
z koncepcí Kraje nebudou uplatňovat tak výrazně a lze očekávat celkové zlepšení imisní 
situace. Pro rozvojové plochy bydlení v katastru obce Starý Mateřov  bude negativním vlivem 
přeložka silnice I/2, která ovlivní imisní situaci zejména v severní části  obce, to je v ploše Z3 
a v severní části rozvojové plochy pro bydlení a občanskou vybavenost na západ od 
komunikace Staré Čívice - Heřmanův Městec. Naopak se zlepší imisní situace v ploše Z10 na 
severní okraji k.ú. 
 
Hluková situace je závislá především na intenzitě dopravy. Do roku 2020 lze odhadnout 
navýšení dopravní zátěže na jednotlivých komunikacích o 10 - 30 %. Nejvyšší nárůst lze 
očekávat na průtahu silnice I/2. V ÚPN Starý Mateřov je uvedena prognóza nárůstu dopravní 
zátěže pro plánovanou přeložku silnice I/2 v severní části katastrálního území - vyhledávací 
studie předpokládá intenzitu dopravy  v rozmezí 8 až 8,5 tisíce voz./24 hodin (z toho 1,8 tisíc 
nákladních vozidel).  
 
Hluková zátěž je nejvyšší v severní neobydlené části správního území Starý Mateřov a je 
vyvolána dopravou na silnici I/2, železnici a zejména provozem na letišti Pardubice.  Úroveň 
hlukové zátěže bude závislá na intenzitě provozu zejména letiště i na vývoji nových 
technologií v automobilovém, železničním a leteckém průmyslu, na stavu místních 
komunikací a realizaci přeložek komunikací, úpravě křižovatek,  povolené rychlosti, 
opatřeních pro nastolení plynulého provozu, protihlukových bariérách apod.  
Hluková zátěž je patrná  z následujících obrázků: 
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Obrázek č. 27: Strategická hluková mapa silnice I/2             
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal) 
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Obrázek č. 28: Strategická hluková mapa železnice 
(http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal) 
 

 
 
 

 
 
Realizací přeložky silnice I/2 se komunikace přiblíží k severnímu okraji zástavby obce Starý 
Mateřov a lze očekávat, že se vytvoří v jejím okolí obdobná hluková zátěž jako v okolí 
stávající komunikace a že bude negativně ovlivněna hluková zátěž v obci. Proto 
doporučujeme  využít navrženého zeleného pásma mezi obcí a plánovanou komunikací 
k výsadbě vhodných keřů a stromů, které budou současně hlukovou bariérou.  
Hluková zátěž z místní dopravy nebude dominantní a bude záviset na počtu obyvatel. Nárůst 
bude odpovídat výše popsaným celostátním závislostem. 
Dalším zdrojem hluku je provoz letiště. Ochranné hlukové pásmo vyhlášeno územním 
rozhodnutím stavebního úřadu Mm Pardubic pod č.j. ÚSO 975/98/Chu ze dne 9.9.1998.  



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Starý Mateřov SEA 

32

Ochranná pásma VPP letiště byla vyhlášena týmž úřadem pod č.j. ÚSO 444/98/Vg ze dne 
25.6.1998 
 
Těmito územními rozhodnutími byla vymezena tato ochranná pásma : 

- hluková pásma jednotlivých zón A – 85 dB, B – 90 dB a  C - 95 dB 
Modelové hlukové pásmo  C - 95 dB je  ve vzdálenosti cca 240 m od osy letové dráhy, 
hlukové pásmo B - 90 dB ve vzdálenosti cca 360 m od osy letové dráhy a hlukové pásmo A -  
85 dB ve vzdálenosti cca 690 m od osy letové dráhy („Studie hluku z vojenského leteckého 
provozu“ z roku 1995 - zpracoval TECHSON Praha). Hluková pásma zasahují do severní 
části k.ú. Starý Mateřov mimo zástavbu. Vnější hranice ochranného pásma A - 85 dB je  ve 
vzdálenosti min. 220 m od okrajové zástavby obce (Menšík 2008). Rozsah a průběh 
hlukových pásem je zobrazen v mapových podkladech Návrhu ÚP Starý Mateřov. 
 
Obrázek č. 29: Hluková pásma – letiště Pardubice  
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Takto vymezená hluková pásma byla poplatná provozu vojenského letiště. V současné době 
je provoz utlumen a zahrnuje zpravidla nepravidelné civilní lety.  
 
Dalším novým zdrojem hluku mohou být nové výrobní provozy zejména v průmyslové zóně. 

 
 

• Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod 
 
Ve správním území Starý Mateřov se řídí odpadové hospodářství obecně závaznou vyhlášku 
č.1/2002 o stanovení sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem. 
Sběr komunálního odpadu mimo recyklovaného a nebezpečného odpadu je prováděn do 
sběrných nádob. Likvidaci odpadů zabezpečuje Sdružení obcí Přeloučska (SOP) v týdenních 
intervalech. 
Sběr tříděného odpadu - plasty a sklo je prováděn prostřednictvím sběrných nádob  Svoz 
provádí firma  SOP Přelouč. Sběr železného šrotu je prováděn několikrát ročně místními 
hasiči a je předáván do firmy ESO – Kovošrot.                                                                         
Sběr nebezpečného odpadu se provádí 2 x za rok pomocí mobilních kontejnerů. Nebezpečný 
odpad se předává k likvidaci firmě s příslušným oprávněním.                                         
Stavební a demoliční odpad lze ukládat na řízenou skládku ve Chvaleticích. 

Do budoucna lze očekávat s rozvojem území i změnu v produkci odpadů. Nárůst bude 
úměrný nárůstu počtu obyvatel a způsobu likvidace a třídění odpadů a zvyšování využitelnosti 
odpadů. 
 
 

Veřejná kanalizace s čistírnou odpadních vod (ČOV) ve správě  ČOV – VAK Pardubice, a. s. 
tato čistírna vyhovuje látkovému přínosu znečištění, ale napjatá začíná být situace, co se týká 
objemového přínosu odpadních vod. To je způsobeno zatěžováním ČOV nejen splaškovými 
vodami, ale i určitým podílem dešťových a balastních vod. Proto se výhledově připravuje 
přebudování celého systému na převádění odpadních vod přes Třebosice (nová ČS), Starý 
Mateřov  a Staré Čívice až do ČOV Pardubice – Semtín.  
Dešťové vody jsou částečně odváděny stávajícím systémem veřejné kanalizace. U nové 
zástavby na lokalitě Z3  budou přívalové dešťové vody odváděny samostatným potrubím do 
Mateřovského potoka. Další kanalizace bude nutno navrhovat jako striktně oddílné s tím, že 
dešťové vody budou svedeny do nejbližší vodoteče a splaškové vody budou přečerpávány 
pomocí nových čerpacích stanic do stávajícího kanalizačního systému. Vzhledem k plánované 
změně systému dopravy odpadních vod a zlevnění provozu čerpacích stanic, bude nutné 
přebudovat stávající jednotnou kanalizační síť na oddílnou. 

 

Výstavba kanalizace není v rozporu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 
kraje. 
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•      Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

 
 
Výstavba rodinných domů a dalších staveb navazuje na stávající zastavěná území nebo 
vyplňuje současné proluky. Současně se zástavbou se zmenší plochy území vhodného pro 
zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu. Změní se odtokové poměry  a u větších 
zastavěných území se při neřešení zasakování srážkových vod (nebo jejich zdržení na 
jednotlivých  pozemcích) může neúměrně zvýšit povrchový odtok nebo zatížení dešťové 
kanalizace. Opatření pro zasakování dešťových vod  se doporučuje zejména na lokalitách 
s rodinnou zástavbou. 
U průmyslových ploch je s ohledem na možnou kontaminaci a vysokou zranitelnost území 
(obrázek č.8) je preferováno zachycování dešťových vod do lapolů nebo odvádění na ČOV. 
 

• Změna vegetace 
 
Většina změn využití ploch  navržených v územním plánu Starého Mateřova je v současné 
době zařazena do ZPF. Celkem bude zábor 81,81 ha zemědělské půdy. Realizací bytové 
výstavby se tyto plochy zčásti zastaví, zčásti budou zatravněny nebo osázeny okrasnými nebo 
ovocnými stromy. 
Ostatní plochy určené pro občanskou vybavenost, výrobu a dopravu budou z větší části 
zastavěny.  
Větší podíl zeleně lze očekávat u ploch určených pro sport a zeleň, individuální rekreaci 
(zahrádky),  zahrady, veřejnou a ochrannou zeleň.  
Zábor lesních pozemků není navrhován.  
 
Pro doplnění místního systému ÚSES se předpokládá využití stávajících  remízů jako základu 
pro  lokální biocentra (na soutoku Mateřovského potoka s Bylankou – LBC 3, remíz pod 
fotbalovým hřištěm - LBC 6). Dále budou pro respektovány  stávající biokoridory nebo 
vytvářeny nové lokální biokoridory výsadbou zeleně (lokální biokoridor Čívická svodnice – 
šíře 20 m,  LBK 2a – Bylanka od remízu Starý  Mateřov až po Čívickou svodnici - šířka 20 m, 
LBK 4 – odvodňovací příkop vlevo od komunikace III. třídy - je nově vysázen a funkční, 
východním směrem je navržen s cílem doplnit pás zeleně a ochranné zatravnění, 
 LBK 5 –  Mateřovský potok od remízu na jihu St. Mateřova po soutok s Bylankou, z části 
funkční – je projekčně zpracován jako  výsadba zeleně po pravém břehu vodoteče v šíři 6 m a 
ochranné zatravnění po levém břehu v šíři 3 m, biokoridor LBK 7 - výsadba levostranně podél 
Mateřovského potoka v šíři 5,5 m). 
Dále jsou navrženy interakční prvky IP 4 – na jihozápadě obce podél vodoteče tvořící hranici 
katastru, IP 5 – podél pěší a cyklistické stezky – Starý Mateřov – Dubany a IP – vedený ve 
směru sever – jih při nové západní hranici katastru. 
Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být bučiny, jedlodubové bučiny, jedlobukové 
smrčiny, a jasanové olšiny. Při volbě by se mělo přihlížet k potenciální přirozené vegetaci. 
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Obrázek č.30: Potenciální přirozená vegetace - 
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

• Změna vzhledu krajiny 

Řešené území má venkovský charakter (venkovská sídla a zemědělská krajina) s málo 
zachovalým krajinným rázem. Rozsah zachování krajinného rázu dokumentuje následující 
obrázek. Hnědě jsou vyznačeny území s nejméně zachovalým typem krajiny. 
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Obrázek č. 31: Mapa zachovalosti krajinného rázu (Koncepce ochrany přírody Pardubického 
kraje. Ekotoxa Opava s.r.o., 2004) 

 

Pro nově navrhovanou výstavbu v západní části obce se navrhuje výstavba příměstského typu.  
Domy budou mít maximálně 4 nadzemní podlaží a to v centru vymezené plochy. 
V okrajových částech budou domy s 2 nadzemními podlažími a podkrovím. Plocha přímo 
nenavazuje na současnou zástavbu. Od stávající zástavby je oddělena pásem zeleně, 
protihlukovým valem a komunikací. Pro ilustraci jsou uvedeny pohledové studie vybraných 
částí navržené zástavby. 
 
Obrázek č. 32: Pohledová studie 1 
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Obrázek č. 33: Pohledová studie 2 

 
 
Obrázek č. 34: Pohledová studie 3 
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Obrázek č. 35: Pohledová studie 4 
 

 
 
Výškové členění je schematicky znázorněno na následujícím obrázku. Zelené plochy 
znázorňují výstavbu 2NP + podkroví, modré 3NP a fialové 3NP. 
 
Obrázek č.36: Výškové členění staveb 
 

 
Výstavba rodinných domů příměstského typu je navržena i na ploše Z10 při severním okraji 
k.ú. Starý Mateřov spolu s plochou smíšeně výrobní. 
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Plochy pro bydlení v rodinných domech vesnického typu jsou vymezeny v návaznosti na 
stávající zástavbu rodinnými domy ve východní části obce. V územním plánu jsou 
doporučeny u nových ucelenějších ploch rodinných domů ulicové formy zástavby. Navržená 
výstavba by měla vycházet z tradičních principů. 
 
Z ostatních ploch je významnější plochy určené pro lehkou výrobu na jv. a jz. okraji obce a 
plochy určené pro sport a rekreaci na jižním okraji obce. V centrální části obce je několik 
drobných ploch určených pro občanskou vybavenost. 
Realizace navržených změn povede ke koncentraci zástavby do kompaktních celků, pro které 
bude snazší dobudovat  potřebnou infrastrukturu a zabezpečit základní obslužnost. I přes 
značný zábor zemědělských půd nedojde k rozdrobení velkých ucelených ploch 
zemědělských půdy. 
 
Z hlediska řešení dopravy je významný návrh přeložky silnice I/2 . Komunikace je navržena 
do těsného severního okolí současné zástavby (plocha Z11). Od zástavby bude oddělena 
pásem zeleně.   

V nezastavitelných plochách i k.ú. jsou vymezeny navržené prvky územního systému 
ekologické stability. Mimo stávající systém ÚSES jsou v jižní části katastru navrženy lokální 
biocentrum LBC 6 – Remíz při Mateřovském potoku. Z jihu vede k biocentru biokoridor 
LBK 7, jehož realizace je projekčně zpracována výsadba zeleně. 
Lokální biokoridor LBK 5 –  Mateřovský potok od remízu na jihu Starého Mateřova po 
soutok s Bylankou, z části funkční – je též projekčně zpracován jako  výsadba zeleně po 
pravém břehu vodoteče v šíři 6 m a ochranné zatravnění po levém břehu v šíři 3 m. 
Lokální biokoridor LBK 4 – Odvodňovací příkop je v západní části vlevo od komunikace III. 
třídy nově vysázen a funkční, východním směrem je navržen s cílem doplnit pás zeleně a 
ochranné zatravnění. 
V řešeném území jsou dále jsou navrženy interakční prvky IP 4 – na jihozápadě obce podél 
vodoteče tvořící hranici katastru,IP 5 – podél pěší a cyklistické stezky – Starý Mateřov – 
Dubany a IP – vedený ve směru sever – jih při nové západní hranici. 
 
Realizace územního plánu bude znamenat zásah do krajinného rázu. Zastavěná část bude 
koncentrována do prostoru dnešní zástavby a navazujících ploch. Plochy se zástavbou 
příměstského charakteru budou odděleny od stávajícího typu venkovské zástavby zelení a 
komunikací a budou působit jako samostatná část. Negativním prvkem bude přeložka 
komunikace I/2, která se přiblíží k obci a bude zdrojem hluku. Mezi zástavbou a komunikací 
bude jako oddělující bariéra zeleň, doporučujeme vzrostlou zeleň, která bude zároveň 
hlukovou bariérou. Na druhou stranu komunikace oddělí stávající zástavbu od ploch 
zvláštního určení v severní části k.ú. 
Územní systém ekologické stability z výrazní současný stav zeleně, zejména podél toků a 
rozšíří některá biocentra.  Rozšíření lokálního systému ekologické stability bude kladným  
prvkem vůči krajinnému rázu. 
 

• Vliv na společná zařízení KPÚ 
 
Se změnou krajiny souvisí i vliv na společná zařízení komplexních pozemkových úprav. 
Změny vychází z návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území  Starý Mateřov, 
který byl schválen rozhodnutím č.j. OKÚ – 956/99 dne 15.5.2002. Týkají se systému polních 
cest a územního systému ekologické stability. 
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Polní cesty  - budou využity jako komunikační obslužné cesty v plochách vymezených 
územním plánem pro nové využití. Mimo tyto plochy nebudou ovlivněny. 
 
Územní systém ekologické stability je navržen generelem ÚSES a komplexní pozemkovou 
úpravou. Týká se lokálních biokoridorů a lokálních biocenter a interakčních prvků.  Cílem 
ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 
má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých 
společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj 
stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu 
stavu. Systém ÚSES je popsán v kapitole 3. ÚP Starý Mateřov upravuje průběh jednotlivých 
koridorů, biocenter a interakčních prvků do rozměrově vhodných parametrů tak aby byly  
současně splněny podmínky: 
- respektovat vyšší úroveň ÚSES a ÚTP regionálních a nadregionálních systémů 
- posílit liniovou zeleň podél komunikací a vodních toků 
- propojit plochy lesů a nízké krajinné zeleně se zastavěným územím obce 
- při budování inženýrských sítí a jejich zařízení omezit v místech prvků ÚSES zásahy na 

minimálně nutné průchody včetně náhrady zasažené zeleně 

Tyto podmínky navržený ÚP Starý Mateřov splňuje.  

 
Změny navržené ÚP jsou následující : 

o V jižní části katastru se pod fotbalovým hřištěm nachází  remíz, který vytváří základ 
navrhovaného lokálního biocentra LBC 6 – Remíz při Mateřovském potoku.  

o Z jihu vede k biocentru LBC 6 biokoridor LBK 7, jehož realizace je projekčně 
zpracována.  Výsadby jsou navrženy levostranně podél Mateřovského potoka v šíři 5,5 
m. 

o Lokální biokoridor LBK 5 –  Mateřovský potok od remízu na jihu St. Mateřova po 
soutok s Bylankou, z části funkční – je projekčně zpracován jako  výsadba zeleně po 
pravém břehu vodoteče v šíři 6 m a ochranné zatravnění po levém břehu v šíři 3 m. 

o Lokální biokoridor LBK 4 – Odvodňovací příkop je v západní části vlevo od 
komunikace III. třídy nově vysázen a funkční, východním směrem je navržen s cílem 
doplnit pás zeleně a ochranné zatravnění. 

o dále jsou navrženy nové  interakční prvky IP 4 – na jihozápadě obce podél vodoteče 
tvořící hranici katastru,IP 5 – podél pěší a cyklistické stezky – Starý Mateřov – 
Dubany a IP – vedený ve směru sever – jih při nové západní hranici katastru. 

 

Vytvoření lokálního systému ekologické stability je pozitivním krokem ve smyslu tvorby 
krajinného rázu a zachování biodiverzity. 
 

• Systém NATURA 2000 
 
Systém Natura 2000 ve správním území  Starý Mateřov není zastoupen.  
 

• Ostatních systémy ochrany přírody 

V posuzovaném území se nevyskytuje  žádné chráněné přírodní území ani žádný přírodní 
park nebo přírodní památka.  
 
Jedinými chráněnými systémy jsou územní systém ekologické stability (ÚSES) a významné 
krajinné prvky (VKP). Hospodaření je zde regulováno, ideálním cílem hospodaření je vytvořit 
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prostředí  s druhovou a věkovou skladbou blízkou přirozené. Ve správním území Starý 
Mateřov  není zastoupen žádný nadregionální nebo regionální prvek ÚSES, jsou zde 
vymezeny pouze lokální prvky ÚSES. Nejbližší regionální systém biokoridorů a vložených 
biocenter  je veden mimo posuzované území podél upraveného toku Podolského potoka. Tok 
je s upraveným korytem, břehové porosty jsou přírodního charakteru. Místy navazují na 
drobné lesní porosty. V dřevinné skladbě převažují listnáče - olše, vrba, jasan, topol, dub, 
habr, lípa, osika, jeřáb. Vložená biocentra zahrnují přiléhající louky, zčásti i pole. 
 

Obrázek č. 37: Regionální územní systémy ekologické stability 

 

 

 
 

Lokální úroveň je navržena pro zajištění parametrů ÚSES v místní úrovni a je podrobně  
popsána v  územního plánu. Jejich výčet přejímáme. 

Je tvořena lokálními biokoridory , lokálními biocentry a iterakčními prvky: 
• Ekologicky významným prvkem v území je remíz na soutoku Mateřovského potoka 

s Bylankou v severní části území – LBC 3. Z tohoto biocentra vychází podél Bylanky 
lokální biokoridor LBK 2a – Bylanka od remízu Starý  Mateřov až po Čívickou 
svodnici - šířka 20 m.  Dále severním směrem vede podél vodoteče LBK 1 – Čívická 
svodnice – šíře opět 20 m.  

• V jižní části katastru se pod fotbalovým hřištěm nachází další remíz, který vytváří 
základ navrhovaného lokálního biocentra LBC 6 – Remíz při Mateřovském potoku. 
Remíz má i funkci větrolamu. 

• Z jihu vede k biocentru biokoridor LBK 7, jehož realizace je projekčně zpracována.  
Výsadby jsou navrženy levostranně podél Mateřovského potoka v šíři 5,5 m. 

• Lokální biokoridor LBK 5 –  Mateřovský potok od remízu na jihu St. Mateřova po 
soutok s Bylankou, z části funkční – je též projekčně zpracován jako  výsadba zeleně 
po pravém břehu vodoteče v šíři 6 m a ochranné zatravnění po levém břehu v šíři 3 m. 



 
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Starý Mateřov SEA 

42

• Lokální biokoridor LBK 4 – Odvodňovací příkop je v západní části vlevo od 
komunikace III. třídy nově vysázen a funkční, východním směrem je navržen s cílem 
doplnit pás zeleně a ochranné zatravnění. 

• V řešeném území jsou stávající interakční prvky 1, 2, 3, a 5 a dále jsou navrženy 
interakční prvky IP 4 – na jihozápadě obce podél vodoteče tvořící hranici katastru,IP 5 
– podél pěší a cyklistické stezky – Starý Mateřov – Dubany a IP – vedený ve směru 
sever – jih při nové západní hranici katastru. 

Jejich ochrana souvisí s jejich definitivními úpravami provádění komplexních úprav nebo 
projektu ÚSES (na zemědělské půdě) a na oblastním plánu rozvoje lesa, lesním 
hospodářském plánu či inventarizačních osnovách (na lesní půdě). Cílovými lesními porosty 
ÚSES jsou v územní plánu navrženy bučiny, jedlodubové bučiny, jedlobukové smrčiny, a 
jasanové olšiny. Při volbě by se mělo přihlížet k potenciální přirození vegetaci. 

  
Lokální ochranu vyžadují i památné stromy a významné krajinné prvky. Na správním území 
Starý Mateřov není registrován žádný památný strom ani významný krajinný prvek. - 
převzato ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny (http://drusop.tmapserver.cz/).  

 
Jedinými významnými krajinnými prvky (VKP) jsou VKP ze zákona. Z hlediska 

legislativy je jejich vymezení následující: 

Významný krajinný prvek - VKP -  je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. (§ 
3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění, dále 
jen zákon). VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách. 

• za VKP ze zákona se prohlašují veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a 
údolní nivy.  

• registrovaným VKP se může stát jiná část krajiny, zejména mokřad, stepní trávník, 
remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený 
skalní útvar, výchoz či odkryv nebo i cenná plocha porostů v sídelním útvaru, kterou 
může být i historická zahrada nebo park (historické zahrady a parky mohou být 
zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v 
platném znění). 

VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů 
pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody (tj. zvláště chráněná část přírody, např. 
chráněné území, nemůže podle zákona být registrována jako VKP) VKP je chráněn před 
poškozováním a ničením (§ 4, odst. 2 zákona). Při jeho využívání nesmí být narušena jeho 
obnova a nesmí dojít k ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které 
mohou vést k poškození či zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-
stabilizační funkce, je nutno získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové 
zásahy se počítá zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, 
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 

• Vliv rozvojových ploch na obyvatelstvo  
 
Všechny výše popsané změny a vlivy se budou mít i vliv na obyvatele Starého Mateřova. 
Současní obyvatelé budou více odděleni od okolního volného prostoru, ztíží se přístup 
k volným plochám a změní se pohledové charakteristiky ze stávajících staveb a ploch. V okolí 
přeložky komunikace I/2 vzrostou imise a hluková zátěž a ovlivní charakteristiky pohody. 
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Obdobné změny lze očekávat i v okolí výrobních zón. Na druhé straně lze očekávat při 
respektování výstavby objektů občanské vybavenosti a rozvoje smíšených ploch, že se zlepší 
úroveň služeb a rozvine se drobné podnikání, zvýší se zaměstnanost. Dále s růstem počtu 
obyvatel lze očekávat, že se posílí dopravní obslužnost. Současně se budou budovat nové 
obslužné komunikace a chodníky. Bude posílena úloha nových ploch pro sport a rekreaci a 
budou podporovány plochy zeleně. Vzrostou kulturní a sportovní možnosti obyvatel. 
Negativní prvkem může být názorová rozdílnost nových obyvatel a starousedlíků. 
 
 

4. Současné problémy a jevy  životního prost ředí, které by mohly být 
uplatn ěním politiky územního rozvoje  nebo územn ě plánovací 
dokumentace  významn ě ovlivn ěny. 
 

• Kvalita ovzduší, hluková zátěž 
 
 
Obecným problémem pro severozápadní území Pardubického kraje je kvalita ovzduší. 
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Sdělení č.4 odboru ochrany ovzduší MŽP o 
hodnocení kvality ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat 
za rok 2005 a 2006 – Věstník MŽP č.3 /rok 2007, č.4/rok 2008) – náleží oblast pro stavební 
úřad Pardubice k oblastem  se zhoršenou kvalitou ovzduší. Problematické jsou koncentrace 
PM10 a BaP (polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren): 
 
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území) 
 
Stavební úřad PM10 

(d IL) 
PM10 
(d IL) 

 2005 2006 

Magistrát města Pardubic  100 99,7 

Vysvětlivky: d IL – 24hodinový imisní limit 
 
 
Překročení hodnoty cílového imisního limitu (v % území) 
 
Stavební úřad B(a)P  B(a)P  
 2005 2006 
Magistrát města Pardubic  0,6 4,7 
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Obrázek č. 38: Kvalita ovzduší – zóna Pardubického kraje (Věstník MŽP č.4 /rok 2008) 

 
 
V roce 2006 a 2007 se situace výrazně zlepšila. Podle dat z ČHMÚ v roce 2006 byla 
plocha území s překročením LV 28,5 % a v roce 2007 jen 6,3 % - viz obr. č.14  a č.15. 
                                                                                                                                                                                                                                             
Do budoucna lze očekávat jen lokální zhoršování kvality ovzduší v řešeném území, a to 
zejména  podél dopravních komunikací, kde poroste intenzita dopravní zátěže. Negativním 
prvkem bude přiblížení  komunikace I/2 k obci Starý Mateřov. Ochrannou bariérou může být 
vhodný ochranný pás zeleně mezi komunikací a obcí. Dalším potenciálním zdrojem 
znečišťování je vytápění, zejména návrat k pevným palivům při nedostatku zemního plynu 
nebo jeho zdražení. Podrobnější údaje o kvalitě ovzduší jsou uvedeny v kapitole 2. 
 
Obdobné závěry lze učinit i o hlukové zátěži. Realizací přeložky silnice I/2 se komunikace 
přiblíží k severnímu okraji zástavby obce Starý Mateřov a lze očekávat, že se vytvoří v jejím 
okolí obdobná hluková zátěž jako v okolí stávající komunikace a že bude negativně ovlivněna 
hluková zátěž v obci. Další zhoršení může být způsobeno nárůstem intenzity dopravy. Proto 
doporučujeme využít navrženého zeleného pásma mezi obcí a plánovanou komunikací 
k výsadbě vhodných keřů a stromů, které budou současně hlukovou bariérou.  
Vliv letiště bude závislý především na intenzitě provozu a typech používaných dopravních 
letadel. Lze předpokládat, že hluková zátěž nedosáhne úrovně hlukové  zátěže z provozu 
původního vojenského letiště. 
 

• Staré ekologické zátěže 
 
Ve správním území Starý Mateřov  nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže. 

 
 

• Nárůst plochy umělých povrchů  
 

Dosavadní využití území bylo příčinou vzniku umělých povrchů. Jejich rozsah je uveden na 
následujícím obrázku. 
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Obrázek č.39: Umělé povrchy - http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/cenia/portal/ 

 

 

 
Realizací územního plánu se rozsah těchto ploch zvětší. Celkový zábor půdy se předpokládá 
81,81 ha. 
 
 

• Důlní činnost 
 
Na posuzovaném území není evidováno žádné důlní dílo.  
 

• Sesuvná území 
 

V posuzovaném území není evidováno žádné sesuvné území.  
 

• Eroze půdy 
 
Území není významně ohroženo erozními procesy. Horninové prostředí ani morfologické 
podmínky , zejména v severní polovině území, nejsou náchylné k vzniku výrazné eroze. 
Nepředpokládá se ani významné odlesnění , které by mohlo vyvolat erozi půdy. Potenciální 
vodní eroze v posuzovaném území dosahuje velmi nízkých až středních hodnot (obrázek        
č. 40). 
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Obrázek č. 40: Ztráta půdy 
 

  
 
Obrázek č.41:  Erozní ohrožení 
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Z výše uvedených obrázků je patrné, že ohrožení erozí je posuzovaného území je minimální nebo 
žádné. Přesto je potřeba věnovat pozornost omezení rizika vodní eroze, především na plochách 
určených k výstavbě, a to v období realizace zemních prací.  

  
 

• Ložiska nerostných surovin  
 
Ve správním území Starý Mateřov nejsou evidována žádná ložiska nerostných surovin. 
 
 

• Chráněná území (podzemní a povrchové vody) 
 
Ve správním území Starý Mateřov nejsou evidovány ani provozovány žádné zdroje hromadného 
zásobování podzemními ani povrchovými vodami a nejsou zde vyhlášena žádná ochranná pásma 
ani chráněná území.. 
 

• Chráněná území (ochrana přírody)  
 
Územní plán Starý Mateřov s ohledem na  existenci chráněných území jen ve formě VKP ze zákona 
a systému ÚSES  se věnuje zejména návrhu místního systému ekologické stability. Ochrana ÚSES 
vychází ze zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a 
č. 284/1991, o pozemkových úpravách. V území Starého Mateřova nejsou významné bariéry vůči 
jednotlivým prvkům ÚSES, není zde vedení velmi vysokého napětí ani zde nejsou frekventované 
komunikace. Jediný významnějším střetem bud křížení přeložky silnice I/2 s LDK 5 Mateřovského 
potoka. 

VKP je chráněn před poškozováním a ničením (§ 4, odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 
114/1992 Sb. v platném znění). Při jeho využívání nesmí být narušena jeho obnova a nesmí dojít k 
ohrožení nebo oslabení jeho stabilizační funkce. K zásahům, které mohou vést k poškození či 
zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je nutno získat závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy se počítá zejména umisťování staveb, 
pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a 
těžba nerostů. 

Střety jsou prakticky nevyhnutelné u  systému ÚSES  s průběhem liniových staveb. Týkají se pouze 
stávajících staveb. Nově navržené liniové prvky tento problém vyvolávají jen u křížení přeložky 
silnice I/2 a LB5. 

 

5. Zhodnocení stávajících a p ředpokládaných vliv ů navrhovaných variant 
politiky územního rozvoje nebo územn ě plánovací dokumentace. 

 

V roce 2006 byla zpracován, projednán schválen usnesením ZPk č. Z/177/06 dne 21. 9. 2006  
„Program rozvoje Pardubického kraje“. Program obsahuje strategii programu rozvoje jejímž cílem 
je, aby  na prahu 21. století byl Pardubický kraj územím: 

• s prosperující ekonomikou, 

• s kvalitními územně technickými podmínkami jak pro podnikání, tak pro bydlení, 
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• s rozvíjejícím se lidským potenciálem, 

• s úctou k půdě a historickým tradicím, 

• se zdravým životním prostředím, 

• atraktivním pro cestovního ruchu, 

• dobře spravovaným. 

Tyto obecné záměry tvoří relativně ucelené pilíře strategické vize. V dalším textu je uveden popis 
jednotlivých pilířů 

1. rozvojový pilíř – prosperující ekonomika 
Pardubický kraj chce být ekonomicky prosperujícím krajem Svou konkurenceschopnost chce stavět jednak 

na své současné výrobní tradici (chemie, elektrotechnika aj.), v níž ovšem bude klást důraz na technologické 

inovace vedoucí k vyšší finalizaci produkce, jednak na lokalizaci drobných a středních podniků z dalších 

výrobních odvětví, ale i služeb a obchodu, tržně reagujících na výhodnou polohu kraje, na jeho inovační 

potenciál i na rozvoj cestovního ruchu 

Pardubický kraj bude v této souvislosti aktivně spolupůsobit při vytváření příznivých územně – technických, 

legislativních, informačních, legislativních i organizačních podmínek pro všechny obory podnikání, a to jak 

v uznávaných rozvojových pólech, tak v periferních částech kraje. Jako nezbytnou podmínku si přitom kraj 

klade respekt k principům enviromentální udržitelnosti rozvoje. 

 

2. rozvojový pilíř – kvalitní územně technické podmínky 
Pardubický kraj bude usilovat o rozšíření a modernizaci své základní dopravní infrastruktury tak, aby se 

jednak zlepšilo vnější napojení kraje, a dále aby byly zmírněny nevýhody geografické polohy periferních 

částí kraje. Za klíčové kroky v této oblasti kraj považuje jednak přivedení dálnice D11 k území kraje a 

výstavbu rychlostní komunikace R35, dále výstavbu silničních obchvatů měst a zlepšení technického stavu 

regionálních i místních komunikací. Stejný důraz bude kladen také na zlepšení technické a informační 

infrastruktury v kraji. Rovněž řešení optimalizace technické a dopravní obslužnosti území kraje musí být 

v souladu s ochranou životního prostředí.  

 

3. rozvojový pilíř – kvalita života 
Pardubický kraj hodlá stabilizovat svou populaci a zlepšit její sociální profil – zejména zvýšením své 

atraktivity pro mladé, kvalifikované a aktivní obyvatele. V této souvislosti bude kraj cílevědomě rozšiřovat 

nabídku veřejných i soukromých služeb tak, aby se stal i v mezikrajské konkurenci atraktivním místem pro 

trvalý pobyt: „dobrou adresou“ s pestrou nabídkou pracovních příležitostí, vysokou intenzitou i standardem 

bytové výstavby, kvalitním zdravotnictvím a sociální péčí i s výběrem možností pro využití volného času 

(kultura, sport). 

Pro spokojený život občanů hodlá kraj systematicky potlačovat negativní společenské jevy ohrožující 

soudržnost komunity a kvalitu jejího života (kriminalita, veřejný pořádek). 

 

4. rozvojový pilíř – venkovský prostor a zemědělství 
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Pardubický kraj chce dbát na zajištění rovných příležitostí pro obyvatele jednotlivých územních částí kraje. 

Je si přitom vědom, že rozhodující tíha strukturální modernizace kraje bude spočívat na bedrech měst, 

stranou však nemůže stát ani venkov. Jako hlavní nástroje jeho revitalizace spatřuje kraj podporu tržně 

konkurenceschopného, multifunkčního  zemědělského podnikání a ochranu hodnot venkovského způsobu 

života.  

 

5. rozvojový pilíř – zdravé životní prostředí  
Pardubický kraj si je vědom, že svůj rozvoj musí koncipovat na principu enviromentální udržitelnosti. 

Ekonomickou prosperitu ani sociální soudržnost kraje nelze budovat bez zachování zdravého životního 

prostředí. Týká se to nejen kvality vod, ale i ovzduší, i snižování hlukové zátěže a hospodaření s odpady. 

V těchto bodech půjde zejména o nalezení symbiózy mezi rozvojem průmyslu a růstem přepravních nároků 

v městských aglomeracích kraje na straně jedné a zlepšováním jich enviromentálních kvalit na straně druhé. 

Zvláštním problémem těchto území, na který se chce kraj také zaměřit, je likvidace starých ekologických 

zátěží. Pokud jde o rozvoj venkova stává se ochrana krajiny před nežádoucími zásahy sama faktorem kvality 

místního života i produkčním faktorem – např. v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu. Dosažení těchto 

záměrů jen právním tlakem se ukazuje jako nepříliš efektivní. Proto kraj míní podporovat růst občanského 

ekologického vzdělávání, uvědomělosti i odpovědnosti. Konkrétní opatření, realizovaná na základě této 

Aktualizace Programu rozvoje Pardubického kraje, budou respektovat územní ochranu a integritu lokalit 

soustavy Natura 2000 na území Pardubického kraje. 

 

6. rozvojový pilíř – centrum cestovního ruchu 
Pardubický kraj bude usilovat o výrazné zvýšení významu cestovního ruchu ve své hospodářské struktuře, a 

to zejména na bázi drobného podnikání. Cílem je zde lepší využití vlastního historického a kulturního 

potenciálu, potenciálu přírodního prostředí kraje i atraktivní polohy na významných dopravních spojnicích 

ČR. Podpora bude směřovat zejména do zkvalitnění a rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit, jakož i 

další infrastruktury pro trávení volného času (cykloturistické trasy, sportovní zařízení apod.). Kraj si je 

přitom vědom, že stejnou pozornost jako investičnímu rozvoji je třeba věnovat profesnímu růstu 

poskytovatelů služeb cestovního ruchu. 

V rozvoji cestovního ruchu se též zaměří na podporu významných místních kulturních a sportovních akcí. 

Společným základem pro realizaci těchto záměrů je aktivní propagace kraje jako atraktivního místa pro 

cestovní ruch a posílení informačních služeb pro návštěvníky. V této souvislosti chce posílit spolupráci jak 

s obcemi kraje, tak se soukromými podnikateli (na bázi PPP) a rozvinout též přeshraniční spolupráci. 

 

7. rozvojový pilíř - komunikující a dobře spravovaný kraj 
Pardubický kraj chce budovat svou správu jako službu občanům i podnikatelům. Krajský úřad se stane 

pomocníkem při řešení jejich aktuálních potřeb, současně však svou práci postaví na strategickém základě, a 

to prostřednictvím rozvoje projektového řízení opírajícím se o záměry Programu rozvoje (který bude 

průběžně aktualizován). Jako trvalý úkol chápe kraj v této souvislosti optimalizaci hospodaření se svým 
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veřejným majetkem a rozpočtem – zejména prostřednictvím strategicky orientovaných investičních aktivit. 

Právě v tomto bodě hodlá také kraj v maximální míře využívat všech možností vícezdrojového financování – 

zejména alokaci prostředků ze zdrojů Strukturálních fondů EU. 

Kraj bude dbát o růst podílu občanů na tvorbě a kontrole dalšího rozvoje kraje a o rozvoj partnerství 

soukromého a veřejného sektoru. V tomto duchu bude vytvářet podmínky pro plnou informovanost občanů o 

dění ve kraji, o rozvoj společenského dialogu i pro rozvoj aktivit občanských organizací jak na poli 

společenského a kulturního života kraje, tak při ochraně jeho životního prostředí. Smyslem těchto aktivit je 

posilovat v občanech pocit sounáležitosti ke kraji a odpovědnosti za jeho osud. Ze stejných důvodů hodlá 

kraj posilovat partnerské vztahy se samosprávou města a obcí na svém území. Pardubický kraj bude v této 

souvislosti usilovat o budování svého image jako příjemného a současně dynamické regionu se zdravým 

životním prostředím, všestranně vstřícného vůči svým občanům, zájemcům o přistěhování i návštěvníkům. 

V budování tohoto image neodmyslitelně patří hledání a oživování vlastní kulturní identity. 

 

Z těchto rozvojových pilířů vyplývají hlavní specifické cíle (22 cílů ) a opatření (49 opatření). Pro územní 

plánování a vliv na životní prostředí v k.ú. Starý Mateřov jsou nejdůležitější: 

 

Problémový okruh Specifický cíl Opatření 

Ekonomika 
1. Růst kvality podmínek pro 
podnikání 

1.1 Rozvoj podnikatelského zázemí, 
vyhledávání investorů, příprava 
rozvojových území a revitalizace 
podnikatelských aktivit ve venkovském 
prostoru a problémových mikroregionech 

Technická 
vybavenost, 
dopravní 
přístupnost a 
obsluha území 1. Růst kvality dopravní sítě 

1.1 Napojení kraje na nadřazenou silniční 
síť a modernizace silnic I. třídy 

    
1.2 Modernizace silnic II. a III. třídy a 
místních komunikací 

  
2. Růst kvality nákladní a 
osobní dopravní obsluhy území 

2.1 Rozvoj kombinované dopravy na 
území kraje 

    
2.2 Optimalizace osobní dopravy na 
území kraje 

  

3. Modernizovat a posilovat 
technickou infrastrukturu 
kraje, měst a obcí 

3.1 Rozvoj vodovodní a kanalizační sítě 
kraje 

    3.2 Rozvoj energetického systému kraje 
Lidské zdroje a 
kvalita života 

1. Růst zaměstnanosti a 
zaměstnatelnosti obyvatelstva  

  
3. Zlepšovat životní podmínky a 
kvalitu života obyvatel kraje 

3.1 Rozvoj zdravotnických služeb, 
zdravotnické prevence a osvěty 

    
3.2 Zlepšení kvality poskytovaných 
sociálních služeb na území kraje 
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    3.4 Stimulace rozvoje bydlení 

  

5. Podporovat volnočasové 
aktivity a sportovní vyžití 
obyvatelstva kraje 

5.2 Tvorba základních podmínek pro 
sportovní vyžití obyvatel kraje včetně 
podpory výkonnostního sportu a 
handicapovaných sportovců 

 Venkovský prostor 
a zemědělství 

2. Chránit a rozvíjet dědictví 
venkova 2.1 Revitalizace venkovského prostoru 

Životní prostředí 
1. Zlepšovat kvalitu složek 
životního prostředí 

1.1 Ochrana vodních zdrojů a revitalizace 
říčních systémů 

    
1.2 Snižování emisí a imisí ze středních a 
malých zdrojů znečišťování ovzduší 

    1.3 Snižování hlukové zátěže obyvatel 

  

2. Snižovat produkci odpadů, 
zajišťovat neškodné nakládání 
s odpady a odstraňovat škodlivé 
látky ze životního prostředí 

2.1 Zavádění principů ”čistší produkce,” 
omezení produkce odpadů, separace, 
využívání a recyklace odpadů a omezení 
skládkování 

    

2.2 Řešení problematiky starých 
ekologických zátěží životního prostředí 
včetně skládek 

  
3. Chránit a revitalizovat 
krajinu 3.1 Ochrana přírody a krajiny 

Cestovní ruch 
1. Vytvářet vhodné podmínky 
pro rozvoj cestovního ruchu 

1.1 Rozvoj infrastruktury cestovního 
ruchu 

    

1.5 Tvorba nových produktů CR v 
Pardubickém kraji a turistickém regionu 
Východní Čechy 

    

1.7 Ochrana kulturně-historického 
potenciálu kraje a jeho využití z hlediska 
cestovního ruchu 

 

Mimo tuto celkovou koncepci byly pro Pardubický kraj zpracovány další koncepční materiály:  

• Generel cyklodopravy Pardubického kraje 

• Regionální surovinová politika - Pardubický kraj  

• Plán regionálního ÚSES Pardubického kraje 

• Via REGIA, ED-CIII european development corridor  

• Územní energetická koncepce Pardubického kraje - 11/2003  

• Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje  

• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 

• Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje 

• Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje 

• Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 

• Krajská koncepce hospodaření s odpady 

• Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje 
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V oblasti zdraví obyvatelstva  se Česká republika připojila k deklaraci ZDRAVÍ 21 . Na této 
deklaraci se usnesly  členské státy Světové zdravotnické organizace na 51. světovém zdravotnickém 
shromáždění v květnu 1998. Deklarace formuluje základní politické principy péče o zdraví v jeho 
nejširších společenských souvislostech. Zdraví je v deklaraci stanoveno jedním ze základních 
lidských práv a jeho zlepšování hlavním cílem sociálního a hospodářského vývoje. Deklarace 
definuje 21 cílů. Popisuje dílčí úkoly i aktivity pro jejich dosažení. Realizací cílů ZDRAVÍ 21 by 
členské státy měly dosáhnout výrazného snížení  úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy, na nádory, 
úrazy a snížit výskyt závažných nemocí a faktorů, které je ovlivňují. Prostředkem je k tomu  pokrok 
v prevenci příčin a rizik nemocí. Na plnění programu se budou podílet všechny složky společnosti. 
Pro řešení územního plánu a zejména výstavbu průmyslových objektů a zón je významný cíl 13 – 
Zdravé místní životní podmínky.  
Z dalších významných koncepčních podkladů územní plán obce Starý Mateřov respektuje Územní 
plánem velkého územního celku (ÚPN VÚC) Pardubice, který do doby schválení Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje představuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci pro území obce 
Starý Mateřov:  
Z návrhu závazné části této dokumentace vyplývá pro řešení ÚP Starý Mateřov respektovat  
nadregionální trasy infrastruktury silnice I/2, II/341, zařízení letiště Pardubice a tras vodovodu, 
vedení odpadního potrubí na ČOV Třebosice, vrchní vedení VN 35 a trasu vysokotlakého 
plynovodu. 
 
Při řešení ÚP Starý Mateřov je nutno akceptovat požadavky vyplývající ze zpracovaných a 
schválených koncepčních rozvojových dokumentů a programů. Variantní řešení koncepcí bylo 
součástí energetické koncepce a koncepce odpadového hospodářství. 
V energetické koncepci se uvažuje s třemi variantami. První představuje současný stav zásobování 
energií, druhou variantou je scénář přirozeného vývoje energetického systému a třetím scénář 
cíleného vývoje. Pro k.ú. Starý Mateřov je důležité zabezpečit prodloužení dosavadních 
energetických rozvodů do lokalit s novou výstavbou nebo stávající systémy nahradit novými. ÚP 
popisuje požadavky pro jednotlivé lokality, které lze zabezpečit druhou i třetí variantou řešení. 
První varianta by znamenala pro nové lokality realizaci lokálního vytápění a negativní vliv na 
kvalitu ovzduší. 
Koncepce odpadového hospodářství Pardubického kraje je strategický dokument vycházející 
z požadavků platných i připravovaných právních předpisů a českých i zahraničních aktů (např. 
Státní politika životního prostředí, 6. Akční program EU pro životní prostředí). Úkolem Plánu 
odpadového hospodářství kraje (POHK) bude popsat konkrétní postup realizace navrhovaných 
variant řešení v podmínkách Pardubického kraje.  K tomu bude třeba provést řadu dílčích ověření a 
pilotních projektů. V zpracované koncepci jsou uvedeny optimální varianty řešení. Pro obec Starý 
Mateřov nejsou zásadní, protože odpad se na jejím katastru neskládkují ani nezpracovávají.  

Řešení Územního plánu Starý Mateřov vytváří územní předpoklady k zabezpečení trvalého souladu 
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zlepšování péče o životní a přírodní 
prostředí a tím i k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje v návrhovém období územního plánu.  
  
 



  
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Starý Mateřov SEA 

53

 

6. Porovnání zjišt ěných nebo p ředpokládaných kladných a záporných 
vliv ů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný 
popis použitých metod vyhodnocení v četně jejich omezení  

 
Při hodnocení této kapitoly se neuvažuje s nulovou variantou, která by znamenala zachování 
stávajícího stavu území, to je existenci stávajícího územního plánu Starý Mateřov a byla by  
výraznou překážku dalšího rozvoje obce. 
 

V navrženém územním plánu je variantně řešena pouze kanalizace na lokalitě „Z2“. Řešení 
spočívá buď v jednotné kanalizaci nebo oddílné kanalizaci. V obou variantách budou nové 
kanalizační řady uloženy do navrhovaných obslužných komunikací souběžně s ostatními 
sítěmi. Při variantě s jednotnou kanalizací bude pokládáno pouze jedno potrubí společné pro 
vody splaškové i dešťové, oproti oddílné kanalizaci, kdy je pokládáno dvojí potrubí a to 
zvlášť pro vody dešťové a zvlášť pro vody splaškové. Kanalizační řady budou spádovány 
k severovýchodnímu rohu řešené lokality což je její nejnižší místo. V tomto místě bude 
umístěna přečerpávací stanice s výtlačným potrubím, napojeným do hlavního výtlaku na ČOV 
Třebosice. Při variantě s jednotnou kanalizací bude přečerpávací stanice opatřena 
bezpečnostním přepadem, který při přívalových deštích zabezpečí odlehčení zvýšeného 
množství vod pomocí odlehčovací stoky, vedené pod silnicí k letišti a napříč polem do 
vodoteče Dubanka. V případě oddílné kanalizace budou do přečerpávací stanice svedeny je 
splaškové vody a dešťové vody budou do Dubanky svedeny přímo. Pro konstrukci nové 
jednotné kanalizace bude použito korugované plastové potrubí DN 300 mm. V případě 
oddílné kanalizace stačí pak pro splaškové řady potrubí DN 250 mm. Na jednotlivé parcely 
budou vytaženy dílčí přípojky z plastového potrubí DN 150 – 200 mm, ukončené na hranici 
parcel plastovou revizní šachticí. V rámci přípravy lokality „Z2“ bude ještě nutno přeložit část 
stávajícího hlavního výtlačného řadu na ČOV Třebosice.  
Varianta jednotné kanalizace je ekonomicky výhodnější z hlediska výstavby. Naopak provoz 
může s ohledem na vyšší kubatury odpadních vod  být nákladnější. Nevýhodou je existence 
odlehčovacího bezpečnostního přepadu, kdy část odpadních vod odtéká nečištěna.  
Druhá varianta je nákladnější při výstavbě (dvojí potrubí), provozně je však levnější (menší 
kubatura odpadních vod). Výhodou druhé varianty je nemíšení dešťových a odpadních vod – 
menší nároky na kapacitu ČOV a ekologicky bezpečnější provoz. Druhou variantu s ohledem 
kvalitu povrchových  vod považuji za výhodnější.  
 
 

 
 

7. Popis navrhovaných opat ření pro p ředcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjišt ěných nebo p ředpokládaných závažných 
záporných vliv ů na životní prost ředí  

Za negativní vlivy vyplývající z realizace ÚPN Starý Mateřov považujeme zejména: 

• Zábor půdy,  změna zemědělského půdního fondu 
• Změna dopravní zátěže území 



  
___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Starý Mateřov SEA 

54

• Zvýšení emisní a hlukové zátěže území  

• Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace 
životního prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových 
vod)  

• Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch 

• Změna vegetace  

• Změna vzhledu krajiny 

• Ovlivnění systému ÚSES 
 

 
Tyto  negativní změny jsou zčásti eliminovány již podmínkami v definování zadání ÚPN 
Starý Mateřov a následně jsou rozpracovány v návrhu územního plánu  Starý Mateřov.   
 
 

• Zábor půdy,  změna zemědělského půdního fondu 
 
Snahou autorů konceptu bylo minimalizovat dopady záboru půdy, zejména ploch určených 
pro výstavbu. Proto byly pro návrhy ploch potřebných pro územní rozvoj města využity 
všechny volné proluky uvnitř hranic současně zastavěných území. Další návrhové plochy 
navazují na stávající zástavbu a jsou jejím doplněním. Rozptýlená zástavba není 
podporována. 
 
Celkově je navržen zábor půdy 81,81 ha zemědělských pozemků. Největší rozsah záboru 
půdy se předpokládá pro bydlení – 32,12 ha a pro plochy výroby 24,84  ha. Zábor pro plochy 
zeleně je navržen na 11,21 ha, pro sport na 7,42 ha. Pro občanskou vybavenost se 
předpokládá zábor 0,75 ha. Přeložka komunikace I/2 si vyžádá 2,93 ha. 
 

Mimo to je k výsadbě zeleně  navrženo území vymezené pro rozšíření lokálního územního 
systému ekologické stability.  

Zalesnění, budování systému ekologické stability a veřejné, ochranné a krajinné zeleně a 
plochy rekreace lze považovat za pozitivní a do jisté míry jako kompenzaci k nové výstavbě. 
 
 

• Změna dopravní zátěže území. Zvýšení emisní a hlukové zátěže území 
 

        
V budoucnu lze očekávat další nárůst především automobilové dopravy. Vliv automobilové 
dopravy je již v současné době negativní a projevuje se mimo nárůstu intenzity dopravní 
zátěže i zvýšeným hlukem, vibracemi a emisemi a v neposlední řadě i problémy 
s parkováním. Nepříznivá situace je v okolí komunikace I/2. Nárůst hluku a emisí podél 
současní trasy bude mít negativní vliv zejména v severní části katastru (budoucí zástavba -  
plocha Z10).  Po realizaci přeložky do blízkosti obce Starý Mateřov bude ovlivněna obec 
Starý Mateřov. 
 
Pro stavby umístěné v okolí komunikací je nutno dodržovat: 

• u silnic ochranná pásma podle zákona č. 13/1997 Sb.  
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• v místech, kde je překračována přípustná hluková hladina realizovat nápravná opatření 
na budovách (úprava fasád, protihluková okna, výstavba protihlukových bariér, 
výsadba keřů nebo stromů) 

• v místech, kde je překračována přípustná hluková hladina realizovat nápravná opatření 
na komunikaci (šířková homogenizace komunikace, volba vhodného povrchu, 
omezení maximální povolené rychlosti, zabezpečení plynulého provozu)  

• udržovat komunikaci v dobrém technickém stavu 
• realizovat úpravy, obchvaty, propojení a přeložky komunikací podle návrhu 

v Konceptu ÚPN  
 
Pro provoz letiště Pardubice (vliv na obec Starý Mateřov): 

• významné změny provozu a využití  posoudit procesem EIA (zákon 100/2001 Sb.) 
• povolit a následně regulovat provoz tak, aby nebyly překračovány přípustné hlukové 

hladiny v obci 
 
 
Úroveň nárůstu hlukové zátěže bude závislá i na vývoji nových technologií v automobilovém 
průmyslu (nová paliva, nové typy motorů, tiché pneumatiky apod.).  
Jistou nadějí může být i evropské opatření, které bude muset ČR aplikovat a to zpracování 
strategické hlukové mapy a následně akčních plánů na snižování hluku (Doucha 2008). 
 
Vliv hluku z ostatních zařízení na obyvatelstvo  je možno regulovat při povolování stavby  
stanovením limitních hlukových parametrů těchto zařízení a stanovením ochranných pásem   
(u některých staveb je ochranné pásmo dáno zákonem – např. vedení VN, transformátory). 
 
Emisní situace je ovlivněna mimo regionálních zdrojů a dopravy zejména  systémem vytápění 
bytů a provozem  některých průmyslových objektů a provozoven.  
Navržené rozšíření využití zemního plynu, elektrické energie, spolu  využitím dřevní hmoty, 
zlepší kvalitu životního prostředí a příznivě ovlivní ekologické vztahy v území. Využitím 
ušlechtilých paliv dojde  k snížení pevných i plynných exhalací a polétavého prachu.  

 
 

• Ovlivnění odtokových poměrů ze zastavených ploch 
 
Výstavba na nových plochách, zejména původně zařazených jako orná půda, bude mít za 
následek změnu odtokových poměrů. Část ploch bude pokryta nepropustným povrchem nebo 
stavbami, které zamezí vsakování dešťových vod a sníží dotaci podzemních vod a současně 
urychlí povrchový odtok. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zasakováním 
vhodných dešťových vod (voda ze střech) na lokalitě. Voda z komunikací a parkovišť může 
být kontaminována a vhodnější je jí odvádět do kanalizace.  
Na plochách s drenážními systémy hrozí jejich porušení při stavebních pracích a následné 
zamokření lokality nebo  zaplavování sklepů a podmáčení staveb. Změnám lze předcházet 
důsledným respektováním a zachováním funkčnosti dosavadních drenážních systémů  nebo 
jejich rekonstrukcí.  
 

• Ovlivnění systému ÚSES a zalesněných území 
 
Otázka střetu zájmů mezi ochranou přírody a ostatními aktivitami je významná zejména         
u dopravních systémů, elektrických vedení,  výstavby a způsobu hospodaření na pozemcích.  
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U dopravních systémů je významná zejména při křížení komunikací se systémem ÚSES a 
chráněnými územími. Prakticky každé křížení lze považovat za negativní. Na území katastru 
obce Starý Mateřov nejsou zásadní bariéry mezi prvky ÚSES, není zde vedení velmi 
vysokého napětí ani významné frekventované komunikace. Jediným významnějším střetem 
bude křížení přeložky komunikace I/2 s LBK 5 Mateřovský potok. Minimalizovat  negativní 
vliv lze co nejmenším (nejkratším) kontaktem mezi chráněným územím a komunikací nebo 
elektrickým vedením.  
Ostatní liniové prvky (např. podzemní vedení) lze akceptovat s podmínkou minimalizace 
zásahu a obnovení původní vegetace. 
 

• Změna vzhledu krajiny 
 
Nová zástavba změní vzhled krajiny. Příliš nahuštěné stavby, zejména mimo dnes již  
urbanizovanou krajinu, nejsou přijímány pozitivně. Negativně působí i přílišná uniformita. Ve 
venkovské krajině doporučujeme zachovávat venkovský charakter staveb, který koresponduje 
se současným charakterem. Výstavbu příměstského charakteru lze akceptovat jen 
v samostatných plochách. Doporučujeme tyto plochy vymezit vhodnou zelení  a výsadbou 
stromů  potlačit i výškové charakteristiky nových staveb. Výšku staveb omezovat podle 
místních podmínek, tak aby nebyla ve výrazném kontrastu se stávajícími stavbami. 
U staveb podléhajících posuzování podle zákona 100/2001 Sb. klást důraz na posouzení 
krajinného rázu. 
 

• Zvýšení produkce domovních odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika 
kontaminace životního prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a 
povrchových vod)  

 
Produkce odpadů bude zákonitě stoupat s růstem počtu obyvatel. Současně lze však očekávat 
zvyšování podílu tříděného odpadu a následné recyklace. Tento předpoklad je v souladu 
s Koncepcí  odpadového hospodářství pro území  Pardubického kraje.  
Obdobná je situace i v produkci odpadních vod. K jejich likvidaci Koncept ÚPN navrhuje  
rozšíření kanalizačního systému do nové zástavby a napojení na centrální ČOV.  

 

8. Zhodnocení zp ůsobu zapracování cíl ů ochrany životního prost ředí přijatých 
na mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich 
zohledn ění při výb ěru řešení. Zhodnocení zp ůsobu zapracování cíl ů ochrany 
životního prost ředí do územn ě plánovací dokumentace  a jejich zohledn ění při 
výběru variant řešení.  
 

Pro řešení územních plánů je důležité základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os 
a specifických oblastí na úrovni jednotlivých regionů. V UPN Starý Mateřov je situace 
popsána následovně:  

1. Z PÚR ČR je patrné základní vymezení rozvojových oblastí národního významu. 
Vlastní řešené území je součástí rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec 
Králové/Pardubice, zahrnující spádové obvody ORP Hradec Králové, Pardubice, 
Chrudim.  

Pro tuto rozvojovou oblast jsou tímto dokumentem stanoveny následující podmínky: 
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území: 
a) upřesnit koridor rychlostní silnice R35 v úsecích z Hradce Králové směrem na 

Jičín, 

b) vybudovat labský přístav Pardubice. 

Úkoly pro územní plánování: 
a) řešit územní souvislosti spojené s výstavbou úseků D11 a R35, 

b) řešit územní souvislosti koridoru D11 v pokračování z Hradce Králové směrem na 
Trutnov, 

c) řešit územní souvislosti upřesněného koridoru R35 v úsecích z Hradce Králové 
směrem na Jičín a respektovat již vymezený koridor ze Sedlic do Vysokého Mýta, 

d) řešit územní souvislosti labského přístavu Pardubice. 
 
V  PÚR ČR jsou dále  (mimo rozvojová území) vymezeny rozvojové osy mezinárodního 
významu, OS9 - rozvojová osa Hradec Králové/Pardubice - Olomouc na řešené území 
(jako součást rozvojové oblasti) nepřímo navazuje. Na vymezení těchto hlavních rozvojových 
os by mělo dále navázat vymezení rozvojových os nižšího řádu – nadregionálních a 
regionálních rozvojových os.  
Většina výše definovaných aktivit se netýká k.ú. Starý Mateřov a zapracování cílů ochrany 
životního prostředí vůči těmto aktivitám nebylo předmětem ÚP Starý Mateřov.   
 
Z dalších aktivit, které ovlivnily zpracování ÚP Starý Mateřov jsou ÚPN VÚC Pardubice. 
Navržené a akceptované změny významně nezmění životní prostředí.  
Návrh lokálního systému ekologické stability navazuje na Plán regionálního systému 
ekologické stability Pardubického kraje. 
 
 
Pro zapracování dalších aspektů se vycházelo z  koncepcí platných pro Pardubický kraj. Popis 
jejich základních charakteristik a aplikací je uveden v kapitole 5. Koncepce  obsahují i 
výhledy a cíle pro životní prostředí a z tohoto pohledu byly zapracovány i do územního plánu 
Starý Mateřov. Týká se to zejména budování vodovodů a kanalizací, energetických sítí, 
zlepšování kvality vod, zlepšování kvality ovzduší, hospodaření s odpady, rozvoje dopravy a 
ochrany přírody.  
 
 

9. Návrh ukazatel ů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a 
územně plánovací dokumentace na životní prost ředí 
 
Územní plán Velký Mateřov navrhl změny, které umožní další rozvoj oblasti a současně 
doplnil řadu nových úprav, které mají za cíl zachoval ekologickou stabilitu krajiny. Při 
realizaci změn a sledování jejích vlivů na životní prostředí je nezbytné dodržovat určité 
postupy a ukazatele specifické pro posuzované území: 

• Řada doporučení je v obecné úrovni zapracována v konceptu územního plánu. 
Tato doporučení po jejich projednání a schválení  je nezbytné respektovat, aby 
negativní dopady těchto změn byly minimální nebo byly  zcela odstraněny. 

•  U rozsáhlejších záměrů je nutno počítat s dalším projednáním ve smyslu 
posouzení vlivů tohoto záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 
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• U konkrétních území  s již definovanou ochranou (chráněná území) je třeba 
dodržovat zákony a vyhlášky platné pro tato území a jejich naplňování 
kontrolovat. Nestandardní zásahy předem projednat s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 

• Schvalovat záměry, které odpovídají platnému územního plánu a při jejich 
realizaci zachovávat postupy, které neohrozí okolní prostředí a umožní naplnění 
cílů  koncepcí Pardubického kraje 

• Výstavbu příměstského charakteru lze akceptovat jen v samostatných plochách. 
Doporučujeme tyto plochy vymezit vhodnou zelení  a výsadbou stromů  potlačit 
i výškové charakteristiky nových staveb. Výšku staveb omezovat podle místních 
podmínek, tak aby nebyla ve výrazném kontrastu se stávajícími stavbami. 

• U rámcových záměrů (například výrobní zóny), kde není dosud definitivně 
rozhodnuto o konečném využití, postupovat při výběru konkrétního projektu 
podle následujících kritérií:  

− Zacházení s nebezpečnými látkami 
− Zabezpečení ochrany půd a horninového prostředí 
− Zabezpečení ochrany vod, výstavba odpovídající ČOV 
− Zachování odtokových poměrů (zasakování dešťových vod, záchytná 

nádrž) 
− Řešení dopravy s ohledem na intenzitu dopravy v místě projektu 
− Produkce emisí 
− Produkce odpadů a jejich likvidace 
− Řešení problémů starých zátěží 
− Estetika stavby a její soulad s okolím 
− Využití prostoru k výsadbě zeleně 
− Počet nově vytvořených pracovních míst 

 

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj ů 
 
Zpracování řešení  územního plánu Starý Mateřov stanoví základní koncepci rozvoje území 
obce , ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy 
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití (plochy 
přestavby), pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní 
rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.   
 

Řešení územního plánu Starý Mateřov předkládá zábor půdy 81,81 ha.  

Největší rozsah záboru půdy se předpokládá pro bydlení – 32,12 ha a pro plochy výroby 
24,84  ha. Zábor pro plochy zeleně je navržen na 11,21 ha, pro sport na 7,42 ha. Pro 
občanskou vybavenost se předpokládá zábor 0,75 ha. Přeložka komunikace I/2 si vyžádá 2,93 
ha. 

Mimo to je k výsadbě zeleně  navrženo území vymezené pro rozšíření lokálního územního 
systému ekologické stability.  
 
Novou soustředěnou obytnou výstavbu se předpokládá realizovat především na východním a 
západním okraji obce a na severním okraji k.ú. Starý Mateřov.  
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Plocha na západním okraji obce je vymezena pro výstavbu příměstského typu. Od stávající 
zástavby bude oddělena komunikací a pásem zeleně. Obdobná výstavba se navrhuje na 
severním okraji katastru. 
Na východním okraji obce se navrhuje výstavba venkovského typu.  
 
Pro sport a rekreaci je vymezena plocha u stávajícího hřiště.  
 
Zásahem do organizace dopravy a vzhledu krajiny je úprava trasy silnice I/2 do blízkosti obce 
Starý Mateřov. Komunikace je navržena na severní okraj obce mezi plochu stávající zástavby 
a plochu zvláštního určení pro letiště Pardubice. Od obytné plochy bude oddělena pásmem 
zeleně.  

Koncept územního plánu dále řeší zásobování nové výstavby vodou, plynem a elektrickou 
energií a zabývá se i  likvidací odpadů a odpadních vod.  
 
Z hlediska životního prostředí budou v budoucnu nejsložitější dopravní problémy a s nimi 
související hluk a emise.  
 
Předložený územní plán Starý Mateřov je z hlediska ochrany životního prostředí a přírody 
akceptovatelný při dodržení doporučení uvedených v tomto posouzení a při dodržení 
předložené specifikace v  ÚPN Starý Mateřov. 
 
V Praze dne 8.1.2009 
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