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Zadání: 

Posouzení koncepce „Změna č. 2 Územního plánu Stéblová“ z hlediska vlivů na životní 
prostředí dle § 10i zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu se 
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

 

 

Objednatel Změny č. 2 ÚP: Obec Stéblová 

Obecní úřad Stéblová 

    Stéblová 12 

                                    533 45 Opatovice nad Labem 

                                    Statutární zástupce: Ing. Ivana Marešová  

     e-mail: steblova@iol.cz 

  web: www.steblova.cz 

 

 

  

Pořizovatel Změny č. 2 ÚP: Magistrát města Pardubice 

    Pernštýnské náměstí 1 

                                   530 11 Pardubice 

   

 

 

Zhotovitel Návrhu Změny č. 2 ÚP: Ing. arch. Milan Vojtěch 

     Nerudova 77, 533 04 Sezemice 

     Tel.: +420 732 822 096 

      e-mail: vojtech.m@projekcepce.eu 
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Obr. č. 1 – Pohled na obec Stéblová (zdroj: www.mapy.cz) 
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ČÁST A – ÚDAJE O PŘEDKLADATELI 

 

Orgán vydávající ÚP:   

1. Zastupitelstvo obce Stéblová 

2. IČO: 00580619 

3. Stéblová 12, 533 45 Opatovice nad Labem  

4. Určený zastupitel:  Ing. Ivana Marešová  

5. e-mail: steblova@iol.cz 

telefon: +420 466 981 263 

 

Pořizovatel:      

1. Magistrát města Pardubice 

2. Pernštýnské náměstí 1, 530 11 Pardubice 

3. telefon: +420 466 859 111 

 

 

 

ČÁST B – ÚDAJE O KONCEPCI 

 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů územně plánovací dokumentace, vztah 
k jiným koncepcím 

 

Stručné shrnutí obsahu ÚP 

Územní plán řeší funkční vymezení ploch a určuje uspořádání ploch pro rekreaci, bydlení, 
průmysl, infrastrukturu, zeleň, lesní i vodní plochy a další, a to z hlediska mnoha kritérií, 
včetně vztahu k životnímu prostředí a případné kolizi s prvky ochrany přírody  
a krajiny. Územní plány tak představují závaznou šablonu pro využití a podobu celého území 
obce. 

Územní plány jednotlivých obcí čerpají ze Zásad územního rozvoje (ZÚR) kraje a svoje cíle 
přizpůsobují Politice územního rozvoje České Republiky (PÚR ČR) ve znění aktualizace č. 1. 

Urbanistická koncepce územního plánu vychází ze základních možností daných geografickou 
polohou sídla a jeho urbanistickou strukturou a dále ze základních požadavků a cílů, které byly 
stanoveny v Zadání na zpracování návrhu územního plánu.  

Dne 27. června 2018 byl Zastupitelstvem obce Stéblová schválen Obsah změny č. 2 ÚP 
Stéblová. Požadavky uplatněné v Obsahu změny č. 2 jsou zapracovány do návrhu Změny č. 2 
ÚP a jsou respektovány.  



ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

 

8 

 

O pořízení Změny č. 2 Územního plánu Stéblová rozhodlo zastupitelstvo obce Stéblová 
z vlastního podnětu na svém zasedání dne 27.6. 2018 usnesením č. 7-06/2018 a zároveň 
schválilo obsah Změny č. 2 Územního plánu. 

Pořizovatelem územně plánovací dokumentace – Změny č. 2 Územního plánu Stéblová - je 
v návaznosti na ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona Magistrát města Pardubice, 
odbor rozvoje města. Pořizovatel zpracoval návrh Obsahu Změny č. 2 Územního plánu 
Stéblová, do kterého zapracoval jednotlivé požadavky zaslané od obce; v rámci procesu 
projednání návrhu zadání byly uplatněny další požadavky.  

Obsah Změny č. 2 byl projednán s Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního 
prostředí.  

Návrh Obsahu Změny č. 2 byl po jeho projednání schválen Zastupitelstvem obce Stéblová. 

Obsah zadání změny č. 2 Územního plánu navrhuje záměry níže uvedené. Jedná se o těžbu 
nerostných surovin, odlesnění ploch, vodní plochy, vodohospodářské stavby, rekreační  
a sportovní plochy, příp. výroba a skladování.  

 

Ze Zadání Změny č. 2 ÚP Stéblová vyplývají následující hlavní cíle a požadavky na zpracování 
Změny č. 2 ÚP Stéblová: 

Územní plán bude vycházet z požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR (dále 
„PÚR ČR“), ve znění aktualizace č. 1 ze dne 15.4. 2015. 

Změna č. 2 Územního plánu Stéblová v souladu s charakterem řešeného území zohlední 
republikové priority a požadavky pro zajištění udržitelného rozvoje stanovené PÚR ČR. 

Změna č. 2 Územního plánu rovněž zohlední požadavky stanovené v Zásadách územního 
rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „ZÚR KHK“) ze dne 8. září 2011, ve znění pozdější 
aktualizace. 

V návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stéblová budou zohledněny rovněž úkoly vyplývající  
z územně analytických podkladů pro ORP Pardubice dále jen „ÚAP“) z roku 2016. 

Projektant Změny č. 2 ÚP Stéblová prověřil následující návrhy na změnu: 

P.
Č.  

Parcelní číslo, katastrální území, 
případně plošná výměra 

Popis požadavku 

1. Pozemky p.č. st. 53, 54, 88, 89, 
p.č. 393/39, 
393/40,407/4,407/5,407/8,část 
pozemku p.č. 452/6 k.ú. 
Stéblová  

Překlopení plochy územní rezervy R1 dle platného územního plánu 
z plochy TZ – plocha těžby nerostů zastavitelná na plochu  OS – 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.  

 

2. Pozemky p.č. 407/6, 408/3, 
408/51, 408/63 a část pozemku 
p.č. 452/6 a severozápadní cíp 
pozemku p.č. 393/6 k.ú. 
Stéblová 

Změna z plochy RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru 
NP – plochy přírodní na plochu RX – rekreace se specifickým 
využitím.   
 

3. Pozemky p.č. 512/17, 512/1 a 
512/21 k.ú. Stéblová celkem o 
rozloze 36 ha  

Změna vymezené plochy o rozloze 36 ha z plochy NP – plochy 
přírodní na plochu těžby nerostů (viz. Obr.).  

4. 
Pozemky p.č. 406/42, 408/52, 
408/53, 393/32, 452/19, 636/5 
k.ú. Stéblová 

Změna z plochy NP – plochy přírodní na plochu RN – rekreace na 
plochách přírodního charakteru, eventuálně na plochu RX – rekreace 
se specifickým využitím. 
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5. 
Pozemek p.č. 560/120 k.ú. 
Stéblová 

Změna z plochy NS – plochy smíšené nezastavěného území na plochu 
VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba (vybudování 
stanice LPG). 

6. 
Území obce Stéblová 

Změna koeficientu zastavění pro jednotlivé druhy ploch dle územního 
plánu.  

7.  
Plocha W – plochy vodní a 
vodohospodářské  

Doplnění podmínek využití ploch W o následující podmíněně 
přípustné využití: 
„těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, 
po ukončení těžby bude provedena rekultivace vytěžených ploch“.  

 

Projektant Změny č. 2 ÚP Stéblová zohlednil následující požadavky: 

 budoucí bezkolizní dopravní řešení bez negativního vlivu (dopravní zátěž, emise, imise, 
hluk apod.) na veřejné zdraví obyvatel; 

 projektant prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu se zájmy chráněnými zemědělským půdním fondem a s 
ohledem na udržitelný rozvoj území; 

 po ukončení těžby provést rekultivaci maximálně opětovně na lesní pozemky; obec 
nemá zájem na snižování ploch lesů a zeleně obecně; 

 při řešení především návrhu na změnu č. 3, který se nachází v blízkosti vodního zdroje 
povrchové vody je nutno respektovat z vodohospodářského hlediska velmi exponované 
území, které slouží k odběru vody pro vodárenské účely k zásobování obyvatelstva 
Východních Čech;  

 vymezení ploch pro těžbu nerostů bude možné pouze za předpokladu, eliminování 
rizika ohrožení kvality a hladiny spodních vod (např. hladiny spodních vod ve 
studních);  

 budou nadále respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1; 

 změna územního plánu bude vypracována v souladu se ZÚR Pk – aktualizace č. 1; 
 budou zohledněny aktuální Územně analytické podklady ORP Pardubice vydané 

v prosinci 2016; 
 budou respektovány koncepce rozvoje území obce Stéblová, urbanistická koncepce, 

koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny stanovené platným 
územním plánem a jejich možné doplnění bude navrženo v souladu s principy 
udržitelného rozvoje území; 

 na základě § 58 odst. 3 bude provedena aktualizace zastavěného území obce Stéblová. 

 

Předmětem hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území je Návrh Změny č. 2 
Územního plánu Stéblová, který zpracoval ing. arch. Milan Vojtěch v prosinci 2018. 

 

Zastavěné území je vymezováno ke dni 31.10. 2018.  
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Změna č. 2 ÚP Stéblová nově vymezují plochy výroby a skladování, plochy pro občanské 
vybavení, plochy pro rekreaci a plochu těžby nerostů. 

Občanská vybavenost 

V oblasti občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena plocha 
ZM2/P1 (výměra 5,09 ha) a plocha ZM2/Z2 (výměra 0,38 ha). Stávající stav je plocha těžby 
nerostů – zastavitelná.  

Rekreace 

V oblasti rekreace jsou navrženy tyto změny: 

- ZM2/Z3 - rekreace se specifickým způsobem využití, výměra 2,68 ha 

- ZM2/Z4 -  rekreace na plochách přírodního charakteru, výměra 0,05 ha, plocha je vymezena 
na břehu vodní plochy těžby štěrkopísků. 

Výroba 

V oblasti výroby jsou navrženy tyto změny: 

Navržena je plocha ZM2/Z1 – plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba 
(výstavba stanice LPG) o výměře 0,29 ha. 

Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje 

V rámci změny č. 2 ÚP Stéblová je řešena plocha budoucí těžby v rámci ložiska Stéblová 5a, 
čl. 3135501, v ploše CHLÚ STÉBLOVÁ VII. – Týnišť (plocha ZM2/K1). 

Záměrem je plánovaná těžební činnost a úprava štěrkopísku v rámci stanoveného DP Stéblová 
VII. s maximální roční těžbou 170.000 m3/rok, což odpovídá 290.000 tun/rok. 

Plánovaná těžební činnost v rámci stanoveného DP Stéblová VII. se plánuje s maximální roční 
těžbou 290.000 tun/rok, což představuje hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré 
parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v podobných typech lokalit  
a ze zkušenosti s možností zpracování suroviny a předpokládaného odbytu, lze předpokládat, že 
maximální roční těžba bude naplňována z cca 80 - 85 % uvedeného ekvivalentu – tj. v úrovni 
cca 250.000 t/rok.  

Posuzovaný záměr předpokládá, že v rámci plochy plánovaného DP Stéblová VII. bude, na 
základě vydaného souhlasu dle lesního zákona, provedeno odnětí pozemků plnících funkci lesa 
v ploše záměru v hodnotě 35,7580 ha, neboť celá plocha plánované těžby je zařazena do plochy 
zařazené do pozemků lesních. 

 

V oblasti bydlení, veřejných prostranství a zeleně, technické infrastruktury a ochrany 
obyvatelstva nejsou navrhovány žádné změny. V oblasti dopravní infrastruktury nejsou žádné 
změny. Prověřena byla možnost napojení nových lokalit na silniční a komunikační síť. Plocha 
ZM2/Z1 bude napojena ze sjezdu ze silnice I/37, plocha ZM2/Z2 a ZM2/Z3 ze sjezdu ze 
silnice II/333.  

 

K zastavění je využíváno zastavěné či zastavitelné území, dále jsou prováděny stavební úpravy 
či změny dokončených staveb. Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené územním plánem se 
postupně zastavují. Nové zastavitelné plochy pro bydlení nejsou navrženy. 
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V rámci návrhu Změny č. 2 ÚP byly vymezeny následující zastavitelné plochy:  

- Plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba (VD) 

- Plochy rekreace – se specifickým využitím (RX) 

- Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

 

Tab. č. 1: Souhrnný přehled zastavitelných ploch 

Způsob využití (zkratka) Katastrální území Označení Rozloha 
(ha) 

Plochy výroby a skladování  
– drobná a řemeslná výroba  Stéblová ZM2/Z1 0,29 

Plochy občanského vybavení  
– pro tělovýchovná a sportovní zařízení Stéblová ZM2/Z2 0,38 

Plochy rekreace – se specifickým využitím 
Stéblová 

ZM2/Z3 2,68 

 ZM2/Z4 0,05 
 

V rámci návrhu Změny č. 2 ÚP byly vymezeny následující plochy přestavby: 

- Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

 

Tab. č. 2: Souhrnný přehled ploch přestavby 

Způsob využití (zkratka) Označení Rozloha (ha) 

Plochy občanského vybavení  
– pro tělovýchovná a sportovní zařízení ZM2/P1  

 
 

V rámci návrhu Změny č. 2 ÚP byly vymezeny následující plochy změn v krajině: 

- Plocha těžby nerostů – nezastavitelná (NT) 

 

Tab. č. 3: Souhrnný přehled ploch změn v krajině 
 

Způsob využití (zkratka) Označení Rozloha (ha) 

Plocha těžby nerostů – nezastavitelná (NT)  
– pro tělovýchovná a sportovní zařízení ZM2/K1 35,758 

 

Změna č. 2 ÚP respektuje současné členění území na stabilizované plochy s rozdílným 
způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením ploch změn 
(zastavitelných ploch a ploch přestavby).  
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Změna č. 2 ÚP stanovuje pro využití nově vymezených ploch s rozdílným způsobem využití 
tyto podmínky: 

OS - občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a sport 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 40% 

 

RX – rekreace – se specifickým využitím 

zahrnují zejména pozemky staveb pro rekreaci, stavby občanského vybavení, které souvisejí  
a jsou slučitelné s rekreací, a stavby pro sport 

Přípustné: 

- stavby pro ubytování, sport a tělovýchovu, veřejné stravování sloužící výhradně pro obsluhu 
vymezené plochy 

- přírodní koupaliště, rekreační louky 

- veřejná zeleň 

- centrum pro handicapované a ohrožené živočichy 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 15 % 

 

VD - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, kde negativní důsledky 
nepřesahují hranice areálů 
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Přípustné: 

- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, skladování, stavby 
pro servis a opravny 

- správní objekty, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné 
separační dvory 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

- zeleň veřejná a ochranná 

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, 
kulturu, veřejnou správu 

- stavby a zařízení tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, zdravotní služby, vědu a výzkum 

- stavby průmyslové výroby, zemědělské výroby, skládky odpadů 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 

- koeficient zastavění pozemků – 80% 

 

NT - plochy těžby nerostů - nezastavitelné 

- plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a pískoven, 
pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou výsypky, odvaly 
a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických zařízení pro těžbu. Do 
plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické infrastruktury  

Hlavní využití:  

- těžba nerostů 

Přípustné: 

- plochy těžby nerostů, skládky pro ukládání nerostů a odpadů včetně oplocení 

- dočasné stavby související s těžbou nerostů – správní budovy, sociální zařízení 

- související stavby dopravní a technické infrastruktury, odstavné a parkovací plochy 

- vodní plochy, plochy rekultivací 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby a zařízení 

Podmínka: 

využití ložisek nerostů, na jejichž území jsou vymezeny plochy a koridory pro biocentra a 
biokoridory ÚSES, je možné za podmínek: 

1) těžba nerostů bude znamenat pouze dočasné omezení funkce ÚSES;  
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2) postup těžby bude organizován tak, aby bylo minimalizováno ovlivnění funkce biocenter a 
biokoridorů ÚSES;  

3) příprava plánu rekultivace a provedení rekultivace po ukončení těžby budou provedeny 
způsobem, který umožní zapojit těžbou dotčené území do funkčního ÚSES. 

 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Stéblová zahrnující katastrální území Stéblová  
o výměře 783 ha. V řešeném území se nachází obec Stéblová. 

 

 
 
 

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního 
prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni. 

 

Vztah k jiným koncepcím 

Relevantními dokumenty, které se vztahují k hodnocení vlivů Návrhu Změny č. 2 ÚP na 
životní prostředí a lidské zdraví, jsou: 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, platný od roku 2010, 
schváleno v lednu 2010 Usnesením vlády č. 37  

 Politika územního rozvoje ČR 2008 schválená usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 
července 2009, ve znění Aktualizace č. 1 (15.4. 2015) 

 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, byly vydány dne 29. 4. 2010 a nabyly 
účinnosti dne 15. 6. 2010 (dle § 20 odst. 1 stavebního zákona), ve znění aktualizace 
č.1 byly vydány dne 17. 9. 2014 a nabyly účinnosti dne 7. 10. 2014. 

 Program rozvoje Pardubického kraje, který byl schválen Zastupitelstvem Pardubického 
kraje usnesením Z/363/11 dne 15. 12. 2011 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje, Návrh aktualizované koncepce 
byl schválen Radou Pardubického kraje dne 23. 8. 2012 a následně Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 13. 9. 2012.  

 Národní program snižování emisí 

 Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší Pardubické kraje 

 Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 – 2025 

 

V souvislosti se Strategickým rámcem udržitelného rozvoje ČR, který má za cíl vytvořit 
výchozí bod pro zpracovávání dalších materiálů koncepčního charakteru a který určuje 
dlouhodobé cíle pro tři základní oblasti rozvoje moderní společnosti – ekonomickou, sociální  
a environmentální, je nutno brát ohled na pět prioritních os: 

- společnost, člověk a zdraví 
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- ekonomika a inovace  

- rozvoj území 

- krajina, ekosystémy a biodiverzita 

- stabilní a bezpečná společnost 

Tyto zásady navrhovaná Změna č. 2 ÚP respektuje za podpory rozvoje rekreace, ekonomických 
příležitostí v rámci podpory podnikání a výroby, podporou pracovních příležitostí, zlepšováním 
podmínek pro zdravý život, hospodárným využíváním území včetně plochy přestavby, 
posílením občanského vybavení včetně podpory sociálních vazeb a dále zohledněním 
krajinných hodnot a přírodních charakteristik. V souvislosti s těžbou posiluje rovněž posílení 
využívání ekonomického potenciálu území. 

 navrhovaná koncepce Změny č. 2 ÚP zajišťuje udržení a podporu tří základních pilířů – 
ekonomického, sociálního a environmentálního 

 zabezpečení souladu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území 

 respektování stávající urbanistická koncepce, včetně koncepce pro ochranu přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot v území 

 jsou rozvíjeny podmínky pro rozvoj podnikání  

 jsou rozvíjeny podmínky pro využití nerostných surovin v ložisku štěrkopísku 

 zvýšení pracovních příležitostí 

 jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj ploch pro rekreaci, odpočinek a aktivní trávení 
volného času 

 posílení služeb a nabídky v rámci využití potenciálu území pro cestovní ruch 

 jsou vytvořeny podmínky pro doplnění veřejné zeleně v rámci ploch s různým funkčním 
využitím 

 jsou respektovány vodní toky a plochy v území 

 ZCHÚ nebudou ovlivněny 

 Lokality Natura 2000 nebudou ovlivněny 

 základní komunikační systém zůstává nezměněn 

 zohlednění požadavků žadatelů o změny,  požadavků obce na rozvoj území  
a s efektivním a hospodárným využíváním předmětných ploch 

 vytvoření předpokladů pro udržitelné využívání území 

 nově vymezené plochy nemají vliv na podmínky stability a bezpečnosti obyvatel; 
stávající systém civilní ochrany obyvatelstva a havarijního plánování je stabilizován  
a bude respektován 

 koordinace územního plánování a dodržení republikových priorit obsažených v PÚR 
ČR 

Lze konstatovat, že koncepce Změny č. 2 ÚP je v souladu se Strategickým rámcem 
udržitelného rozvoje v ČR.  
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Politika územního rozvoje ČR určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů 
územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot 
území ČR. Účelem PÚR ČR je zajistit vzájemnou koordinaci územně plánovací činnosti obcí  
a krajů, koordinaci jednotlivých relevantních koncepcí, politik, strategií a další dokumentace.  

PÚR ČR stanovuje republikové priority, z nichž vyplývají pro předmětnou oblast obce 
Stéblová následující požadavky, které byly v Návrhu Změny č. 2 ÚP zohledněny uvedeným 
způsobem: 

 ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území – Změna č. 2 ÚP 
respektuje stávající kulturní a civilizační hodnoty; přírodní hodnoty jsou do maximální 
možné míry respektovány; stanovením podmínek na plošné a prostorové uspořádání 
návrhových ploch jsou stávající krajinné charakteristiky rozvíjeny za přijatelných 
podmínek ve vztahu k dochovaným krajinným hodnotám území 

 při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru 
při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy, a ekologických 
funkcí krajiny – Změna č. 2 ÚP respektuje produkčně nejcennější půdy, zabírány jsou 
pouze půdy IV. třídy ochrany ZPF; ekologické funkce v krajině jsou respektovány do 
maximální možné míry s ohledem na udržitelný rozvoj území a rozvojové potřeby obce 

 Změna č. 2 ÚP předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel, území je řešeno účelně s ohledem na efektivní funkční využití 
jednotlivých návrhových ploch a jejich logickou návaznost, rovněž je stávající využití 
území uvedeno do souladu s vymezeným funkčním určením v ÚP 

 Změna č. 2 ÚP při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci 
dával přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek  
a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území – Změna č. 2 ÚP 
je zpracována na základě Obsahu Změny č. 2 ÚP, které bylo odsouhlaseno 
zastupitelstvem obce; jsou zohledněny stávající potřeby pro optimální rozvoj obce; je 
brán zřetel na rozvoj území s ohledem na udržitelný rozvoj, efektivní a smysluplné 
využívání jednotlivých ploch v území, zohlednění všech stávajících limitů v řešené 
lokalitě především s ohledem na ochranu přírodních hodnot  
a zlepšování kvality životního prostředí s ohledem na veřejné zdraví, ale rovněž 
s ohledem na ekonomické zhodnocení potenciálu obce z hlediska ložiska nerostných 
surovin 

 zachování jedinečné krajiny, urbanistické struktury území, struktury osídlení  
a jedinečné kulturní krajiny - tyto charakteristiky jsou respektovány, stávající krajinná 
kompozice, která je poměrně silně antropogenně ovlivněna a dlouhodobě spjata 
s těžbou nerostných surovin, nebude zásadně ovlivněna  

 respektování stávající urbanistické koncepce obce Stéblová 

 vytváření územních podmínek pro zajištění migrační prostupnosti pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umisťování technické a dopravní infrastruktury – 
Změna č. 2 ÚP respektuje do maximální možné míry skladebné prvky ÚSES, migrační 
prostupnost bude do jisté míry ovlivněna plochou pro těžbu nerostů, nicméně dojde 
k částečnému opětovnému zalesnění; odlesňování bude navíc pomalé rozložené do 
horizontu 20 let 
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Pro území obce nevyplývají mimo republikových priorit žádné nadmístní požadavky. 

 

Lze konstatovat, že Návrh Změny č. 2 ÚP byl zpracován v souladu s požadavky  
a republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje PÚR ČR, ve 
znění Aktualizace č. 1.  

 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje  

V souladu s kap. 1 ZÚR Pk Změna č. 2 ÚP přispívá: 

 k vytváření podmínek pro vyvážený rozvoj kraje, založený na zajištění příznivého životního 
prostředí, stabilním hospodářském vývoji a udržení sociální soudržnosti kraje - podpořeno 
v rámci stávajícího ÚP vymezením ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, rekreaci 
v území v blízkosti lesních a vodních ploch vhodných pro rekreaci, v blízkosti krajského 
města v návaznosti na kvalitní prostředí 

 zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko – stabilizační funkce 
krajiny a na ochranu pozitivních znaků krajinného rázu – podpořeno respektováním prvků 
ÚSES, vymezením ploch zeleně. Z důvodu záměru těžby štěrkopísků v rámci 
nadregionálního biocentra 8 Bohdaneč a na lesních plochách, se zpracován vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí. 

 ochraně obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu 
k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečisťování povrchových vod 
využívaných ke koupání – podpořeno vymezením pásu izolační zeleně K1 mezi zástavbou 
a železnicí,  

 rozvoji aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - podpořeno vymezením sportovních 
a rekreačních ploch s vazbou na vodní plochu Oplatil 

 -uplatnění mimo-produkční funkce lesů s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické 
využívání území 

 rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti – podpořeno stabilizací 
čtyřpruhové silnice I/37 včetně MÚK Stéblová, modernizací trati Hradec Králové – 
Pardubice - Chrudim 

 

V souladu s čl. 12 a 13 ZÚR Pk změna č. 2 ÚP Stéblová umožňuje: 

 zlepšení vazby Pardubic na D11 směrem I/37 Opatovice n.L. stabilizací silnice I/37 

 rozvoj rekreační zóny Oplatil – vymezením sportovních a rekreačních lokalit podél 
vodní plochy 

 rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnice a silnice 
nadřazené sítě – vymezení ploch dle platného ÚP 

 respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území – respektování 
prvků ÚSES, hodnot v území 

 respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí prvků ÚSES – 
NC Bohdaneč, NK K74 jsou vymezeny v rámci ÚP 
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 v územních plánech ověřit možnosti využití ploch souvisejících s těžbou štěrkopísků pro 
rekreaci – v rámci změny č.2 je toto řešeno 

 

V souladu s čl. 110, 112 a 113  ZÚR Pk je vymezeno a upřesněno nadregionální biocentrum 
NC 8 Bohdaneč a nadregionální biokoridor K 74. 

 

V souladu s kap. 5 ZÚR Pk změna č. 2 ÚP Stéblová chrání přírodní hodnoty území kraje - 
plochy pro těžbu nerostných surovin, skladebné části ÚSES, významné krajinné prvky, 
civilizační hodnoty území kraje – nadmístní komunikační síť silnici I/37, železniční trať 
celostátních drah č. 031. 

 

V souladu s kap. 7 ZÚR Pk jsou respektovány zásady pro plánování změn v území 
lesozemědělském a rybničním, kam řešené území spadá: 

- eliminovat riziko ohrožení kvality vod, 

- chránit mokřadní a luční ekosystémy, 

- chránit a rozvíjet rozptýlenou zeleň v krajině, zejména doprovodnou zeleň rybníků, 

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře 
při zohlednění krajinných hodnot území,  

- zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury. 

 

V souladu se ZÚR Pk jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření: 

- D102 (VD 1) - zdvoukolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové (jedná se 
pouze o upřesnění koridoru pro VPS a zrušení předkupního práva) 

- U04 (VU 1) - vymezení K 74 Bohdaneč – Uhersko, k.ú. Stéblová 

 

Lze konstatovat, že Návrh Změny č. 2 ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování stanovenými v rámci Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
Aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7.10.2014.  

  

Program rozvoje Pardubického kraje 2012 - 2020 je základním střednědobým koncepčním 
dokumentem kraje určujícím hlavní směry rozvoje kraje. Jedním z jeho průřezových úkolů je 
zformulovat rozvojové aktivity kraje na období pěti let tak, aby co nejúčinněji přispívaly  
k vyváženému a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. 

Vize Pardubického kraje: 

„Pardubický kraj – rozvojově vyrovnaný kraj s vysokou kvalitou života zohledňující potřeby 
místních obyvatel, stabilní a prosperující ekonomikou fungující na principech udržitelného 
rozvoje, zdravým životním prostředím a efektivně fungující správou svého koordinovaného 
území.“ 
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Změna č. 2 ÚP tento koncepční materiál reflektuje v následujících oblastech – posílení 
rekreačního potenciálu území, rozšíření nabídky pro aktivní trávení volného času, rekultivace 
ploch, posílení ekonomického pilíře využitím ekonomického potenciálu ložiska nerostných 
surovin, rozvoj podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit a výroby, sladění rozvojových 
procesů ve vztahu k přírodnímu prostředí kraje, posílení rozvojových příležitostí ve 
venkovských oblastech. 

 

Strategie regionálního rozvoje ČR je základním koncepčním dokumentem v oblasti 
regionálního rozvoje. Zahrnuje 4 prioritní oblasti: 

- Regionální konkurenceschopnost 

- Územní soudržnost 

- Environmentální udržitelnost 

- Veřejná správa 

Návrh Změny č. 2 ÚP naplňuje tyto cíle především snahou o podporu regionální 
konkurenceschopnosti (rozvoj podmínek pro výrobu a podnikání, posílení ploch občanské 
vybavenosti, ploch pro rekreaci), dále využitím ekonomického potenciálu území v rámci 
plochy pro těžbu nerostů, ale také v rámci respektování environmentální udržitelnosti (snahou o 
vhodný způsob rekultivace území a maximální možné respektování stávajících přírodně 
cenných charakteristik). 

 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje identifikuje základní přírodní 
charakteristiky dotčeného území, specifikuje základní problémy a cíle se vztahem k ochraně 
přírody a krajiny. Koncepce navrhuje opatření vedoucí k obnově a ochraně jednotlivých složek 
životního prostředí. 

Ze strategických cílů řeší Změna č. 2 ÚP následující: 

 Nebudou dotčeny ZCHÚ 

 Nebudou dotčeny lokality Natura 2000 

 Nedojde k záborům nejcennějších půd v rámci ochrany ZPF¨ 

 Nedojde k významným vlivům na populace zvláště chráněných druhů a živočichů 

 Rozšíření těžby těžených ložisek 

 Uvážlivé řešení souladu těžby nerostných surovin a ochrany dalších složek ŽP 

 V rámci plánované rekultivace území dojde k částečné obnově přírodních charakteristik 

 

Z hlediska Koncepce ochrany přírody a krajiny je prioritní uplatňování zásad zachování  
a rozvíjení přírodního prostředí a jeho složek.  

Uplatněním návrhu Změny č. 2 ÚP budou některé složky ŽP negativně ovlivněny (např.: 
ovzduší, ÚSES, krajina, PUPFL, podzemní vody). Dopady předkládané koncepce jsou 
z hlediska souladu s Koncepcí ochrany přírody Pardubického kraje přijatelné. 
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Globálním cílem Národního programu snižování emisí ČR je snížit, s důrazem na podporu 
nových environmentálně šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zátěž 
životního prostředí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro 
regeneraci postižených složek životního prostředí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, která 
plynou ze znečištění ovzduší.  

A dále: 

Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 
Pardubického kraje přináší základní informace o emisích kraje a jejich porovnání  
s doporučenými emisními stropy. Současně se věnuje problematice kvality ovzduší a trendy ve 
zlepšení kvality ovzduší kraje v závislosti na čase.  

Cílem je na celém území kraje zajistit kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky 
(imisní limity a cílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků v oblasti omezování emisí 
znečišťujících látek do ovzduší (národní emisní stropy). Celkové priority jsou formulovány 
jako snížení imisní zátěže PM10, snížení emisí aromatických uhlovodíků - benzo(a)pyren, 
snížení emisí oxidů dusíku a VOC jakožto prekurzorů ozonu. V rámci územního plánování by 
mělo být regulováno případné umísťování dalších stacionárních i liniových zdrojů na daném 
území. Jedná se z velké části o nástroje preventivní. V rámci územního rozhodování lze 
ovlivnit umístění konkrétní stavby a stanovit podmínky. 

Návrh Změny č. 2 ÚP respektuje kvalitu ovzduší v lokalitě a vzdálenost případného zdroje 
znečištění ovzduší od obytné zástavby. V rámci Návrhu Změny č. 2 ÚP nejsou vymezeny 
plochy, které by zakládaly rámec pro vznik významných zdrojů znečištění ovzduší spojených 
např. s těžkou průmyslovou výrobou atp.  Změnou č. 2 ÚP jsou však navrhovány plochy, které 
zakládají rámec pro vznik nových zdrojů znečištění ovzduší. Významným zdrojem znečištění 
ovzduší, především v souvislosti s emisemi tuhých znečišťujících látek, pak bude návrhová 
plocha těžby nerostů. 

 

Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje je základním koncepčním dokumentem pro 
usměrňování činnosti v oblasti odpadového hospodářství. Strategické cíle jsou zaměřeny na 
provedení změn stávajícího systému tak, aby odpovídal evropskému standardu a aby byl 
schopen flexibilně reagovat na budoucí potřeby a aby fungoval efektivně (tj. minimalizoval 
dopady své činnosti na životní prostředí). Tato koncepce je Návrhem Změny č. 2 ÚP 
respektována. Změna č. 2 ÚP připouští rozvoj nakládání s odpady v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití a s cílem neustálého zlepšování kvality životního prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

 

21 

 

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho 
předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací 
dokumentace 

 

Obec Stéblová se nachází asi sedm kilometrů severně od krajského města Pardubice. Žije zde 
241 obyvatel. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1385. Kolem východního okraje 
zastavěného území prochází železniční trať Pardubice – Hradec Králové, na které je zřízena 
železniční stanice Stéblová. Obec je součástí Pardubicko – hradecké aglomerace, leží na silnici 
I/37 a železnici Pardubice-Hradec Králové.  

Návrh Změny č. 2 ÚP byl předložen v jedné variantě řešení.  

Jako další varianta, pro srovnání a zjištění možných vlivů Návrhu Změny č. 2 ÚP na 
obyvatelstvo a veřejné zdraví, je brán stávající stav, kdy nebude uplatněn Návrh Změny č. 2 ÚP 
– tedy nulová varianta. 

Možné vlivy uplatnění navržené koncepce na životní prostředí jsou popsány v následujících 
kapitolách (kap. 4 a 6).  

 

3.1. Geomorfologie 

Území obce Stéblová se nachází dle geomorfologického členění v následujícím systému: 

Systém  Hercynský 

Podsystém      Hercynská pohoří 

Provincie Česká vysočina 

Subprovincie Česká tabule 

Oblast      Východočeská tabule 

Celek   Východolabská tabule 

Podcelek  Pardubická kotlina 

Okrsek  Bohdanečská brána 

Bohdanečská brána je rozlehlá sníženina představující opuštěné údolí Labe z würmu, na jejímž 
území se nachází Opatovický kanál, rybníky a jámy po těžbě štěrkopísků, které byly zatopeny 
vodou. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP se geomorfologické členění území nezmění. 

 

3.2 Geologie 

Zájmové území leží v centrální části české křídové pánve, která je vyplněna pelitickými 
sedimenty labské slinité facie. V území je zastoupen téměř úplný stratigrafický sled od 
bazálních pískovců cenomanu až po nejmladší uloženiny svrchnoturonsko-coniackého 
sedimentačního cyklu charakteru slínovců a vápnitých jílovců.  
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Zachovaná mocnost svrchnokřídových sedimentu se pohybuje okolo 400 m, stoupá od jihu  
k severu. Geologické a hydrogeologické poměry křídového útvaru nejlépe charakterizují 
artéské vrty Lázní Bohdaneč. 

Křídový útvar je v zájmové oblasti téměř zcela překryt kvartérními fluviálními 
štěrkopískovými sedimenty labských teras Bohdanečské brány. Ta představuje pruh labských 
štěrkopískových akumulací směru SV – JZ délky cca 15 km, proměnlivé široký v rozmezí cca  
3 km až 6 km. Osa tohoto pruhu probíhá přibližně od Opatovic pres Bohdaneč a Černou  
u Bohdanče, kde se spojuje s pruhem štěrkopískovými sedimenty labských teras na pravém 
břehu nynějšího toku Labe mezi Pardubicemi a Přelouči. Na jihovýchodním okraji 
Bohdanečské brány je terasa ostře ohraničena křídovým svahem Stébelské stráně, na 
severozápadním okraji prstovitě vybíhá z plochého úvalu. Fluviální sedimenty tvoří výplně 
dolních částí mělkých údolí a depresí, geneticky spjatých s původními přítoky Labe. 
Prehloubené koryto kvartérních akumulací dosahuje v příčném profilu, vedeném obcí 
Podůlšany, šířku téměř 6 km, v prostoru Oplatilu činí šířka příčného profilu již pouze polovinu 
a v prostoru jižně od písníku DMP (Hrádek) dochází ke skokovému zmenšení šířky na 1,5 km. 
Mocnost kvartérních uloženin (tj. včetně místně vyvinutých vátých písků a proměnlivě 
mocného pokryvu holocénních hlinitých naplavenin) v širokém středovém pruhu kvartérních 
akumulací dosahuje 10 m – 13 m. 

Směrem k jihozápadu vzrůstá podíl písčité a jemně písčité frakce v štěrkopískových 
akumulacích, ve větší míře ve svrchní časti vertikálního profilu. Z ložiskového průzkumu 
“Hradecko” je patrné, že ložisko Bohdaneč má ve srovnání s ložisky Libišany a Plačice 
přibližně poloviční obsah frakce štěrku a dvojnásobný obsah frakce jemného písku. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP se geologické členění území nezmění. 

 

3.3 Hydrogeologie a hydrologie, záplavová území, CHOPAV 

Hydrogeologie 

Horniny české křídové pánve náleží do osové části hydrogeologického rajonu 4360 Labská 
křída. Bazální svrchnokřídové sedimenty tvoří kolektor cenomanských průlinové a puklinové 
propustných pískovců a slepenců s artéský napjatou zvodní. V Lázních Bohdaneč je minerální 
voda cenomanu jímána 365,9 m hlubokým vrtem HV-1 k lázeňským účelům. Jde o slabě 
alkalickou až alkalicko-muriatickou minerální vodu s nízkým obsahem CO2 (45 mg/l)  
a teplotou 21°C. Nadložní mocný komplex turonských slínovců tvoří jako celek uvedenému 
cenomanskému kolektoru artéský strop. Porušení tohoto stropu a dotace kvartérního kolektoru 
cenomanskými vodami nebyly v zájmovém území nikde zjištěny, presto je nelze zcela vyloučit. 

Území ložiska Stéblová se nachází v jižní části hydrogeologického rajonu 1122 Kvartér 
Labe po Pardubice. Pruh štěrkopískových akumulací Bohdanečské brány tvoří rozsáhlý, 
vodohospodářsky intenzivně využívaný kolektor podzemní vody. Křídové podloží kvartérní 
zvodně je jako celek nepropustné, mocnost zvodnělé štěrkopískové vrstvy nad úrovní 
křídového reliéfu se v prostoru DP Stéblová V pohybuje okolo 11 m. 
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Kvartérní zvodeň je dotována infiltrací srážkových vod v ploše výskytu terasy a v jímacím 
území vodních zdrojů Oplatil a Hrobice – Čeperka i břehovou infiltrací povrchových vod 
(Rajská strouha, Opatovický kanál, Velká strouha napájená Opatovickým kanálem) do vod 
podzemních. Směr proudění podzemní vody ve štěrkopískových akumulacích kvartérního 
kolektoru je určován sklonem křídového podloží a erozními bázemi povrchových toku. 
V severní časti rajonu (přibližně mezi Opatovicemi a Hradcem Králové) je kolektor 
odvodňován Labem, ve střední části dochází k odvodnění exploatací podzemních vod zdroji 
Hrobice – Čeperka, Oplatil a z části i výparem z vodních ploch písníku – opuštěných nebo 
současných dobývacích prostoru a těžených ložisek štěrkopísku. Především v období 
zvýšených a vysokých vodních stavu dochází navíc k odvodnění kolektoru prostřednictvím 
Rajské strouhy (pod Oplatilem a písníkem Staré Ždánice – DMP), Velké strouhy a Ždánické 
stoky (Čerůvky) a jejích bezejmenných přítoku a melioračních svodnic. V jihozápadní části 
rajónu proudí podzemní voda úzkým hrdlem pruhu štěrkopísku mezi písníkem Staré Ždánice  
a Lázněmi Bohdaneč plynule do sousedního kvartérního rajónu. 

Z hlediska kvality podzemních vod se bazální křídová zvodeň vyznačuje výraznou horizontální 
zonálností a nižší celkovou mineralizací než podzemní vody v jejím nadloží. Celková 
mineralizace této zvodně roste s hloubkou. Převládají vody chemického typu Ca-HCO3. 
Charakteristickým rysem křídové bazální zvodně je tzv. poděbradsko-chlumecká kyselková 
akumulace. Tyto vody obsahují vyšší podíl CO2 oproti svému normálnímu geochemickému 
pozadí. Kromě toho v ní byly zjištěny další plyny jako dusík, kyslík, vodík, helium, argon  
a metan. Svrchní křídová zvodeň se vyznačuje variabilním chemismem. V okrajovém území 
převládají podzemní vody typu Ca-HCO3. Obejvují se také tzv. „hořké“ vody, tj. silně 
mineralizované vody s převahou síranu, hořčíku a sodíku.  

 

Hydrologie 

Hydrologicky náleží zájmové území do povodí středního Labe. Území náleží do povodí 
vodního zdroje Oplatil, který náleží do povodí Rajské strouhy (1-03-04-038), částečné do 
povodí Ždánické stoky (Čertovky) (1-03-04-041), okrajově do povodí Velké Strouhy (1-03-04-
029) a do sféry vlivu Opatovického kanálu, který nemá vymezené žádné povodí, neboť byl 
vybudován jako nepropustný. 

Koryto Rajské strouhy bylo v sedmdesátých letech minulého století přemístěno tak, že tok 
Rajské strouhy byl zcela přerušen, v osmdesátých letech byla v období vysokých vodních stavu 
povrchová voda Rajské strouhy přečerpávána do Opatovického kanálu. Z přemístěného koryta 
docházelo od sedmdesátých let minulého století k intenzivní břehové infiltraci Rajské strouhy 
do vod podzemních, Rajská strouha tak velkým dílem dotovala vodní zdroj Oplatil. Od zrušení 
přečerpávání v letech 2000 – 2001 se Rajská strouha vlivem břehové infiltrace a přímých vtoku 
do vodního zdroje Oplatil a písníku Čeperka podílí na dotaci vodního zdroje Oplatil beze 
zbytku. Pramenní oblastí přerušené Rajské strouhy je území jižně od Oplatila, v území mezi 
Oplatilem a Lázněmi Bohdaneč je Rajská strouha posílena povrchovými vodami sousedního 
povodí Ždánické stoky. 

Podél západního okraje Oplatilu protéká Opatovický kanál. Je napájen labskou vodou vzdutou 
opatovickým jezem. Tece mírně pod úrovní nebo až v úrovni okolního terénu. Břehové hráze 
nasedlaného koryta kanálu místně převyšují okolní terén až o 2 m. Kanál je nepropustně 
provedený a nemá proto vymezené hydrologické povodí.  
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Hydrometrickými měřeními (VLCEK, 1987) bylo zjištěno, že při dlouhodobě ustáleném 
průtoku se do kvartérního kolektoru infiltruje odtok z Opatovického kanálu v km 9,50 – 11,60 
mezi malou vodní elektrárnou Staré Ždánice a silniční odbočkou směr Dolany v množství 30 l/s 
až 40 l/s. Zbývající trasa hydrometrovaného úseku byla bez odtokových ztrát. 

Velká strouha slouží k napájení Pohránovského rybníka labskou vodou z Opatovického kanálu 
u Čeperky. Protéká jímacím územím vodních zdrojů Hrobice – Čeperka a jižněji v krátkém 
úseku u nádraží Stéblová v prostoru rozvodnice mezi vodními zdroji Hrobice – Čeperka  
a Oplatil. Břehovou infiltrací se pravděpodobně (patrně pouze v období nízkých vodních stavu) 
podílí na dotaci podzemních vod jíkaných vodním zdrojem Oplatil. 

 

Obr. č.2 : Vodstvo na území obce Stéblová 

 

 

V předmětném území není stanoveno záplavové území. 

 

CHOPAV 

Území obce Stéblová neleží v územní kolizi s Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP se hydrogeologické a hydrologické členění území nezmění.  
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3.4 Chráněná ložisková území a poddolovaná území 

V řešeném území se nachází chráněná ložisková území štěrkopísků – Lázně Bohdaneč, 
Stéblová II., Stéblová VII. – Týnišť a Čeperka II. A dále dobývací prostory Stéblová, Stéblová 
II, Stéblová III, Stéblová IV, Stéblová V a Stéblová VI (pro organizaci Šaravec a Ruč s.r.o.  
a DMP a.s.). V rámci celé plochy ložiska štěrkopísků vedeného pod názvem Stéblová 5  
a číslem ložiska      3 150 000, které bylo prohlášeno za výhradní vydaným dokumentem 
Ministerstva stavebnictví pod zn. TZÚS-GMO-102/83, ze dne  22. 3. 1983, byly stanoveny 
zásoby schválením návrhu KKZ čj. 814-05/47-83 ze dne 1. 4. 1977 a podstatná část plochy 
ložiska je pokryta stanoveným CHLÚ STÉBLOVÁ VII. - Týniště, které stanovilo MŽP ČR 
pod č.j. 850/190-1/ÚOHK/97-Ti,  ze dne 1. 6. 1997 a vydaným rozhodnutím o provedení  
Změny (rozšíření) dobývacího prostoru Stéblová V., které vydal OBÚ Trutnov pod čj. 
1427/98/Ko/So ze dne 30.6.1998, se následně provedly níže uvedené projekty, činnosti, 
průzkumy atd., které pro ucelenou znalost o ložisku uvádíme chronologicky v níže uvedeném 
textu. 

Chronologický popis na ložisku Stéblová 5 (3 135 000) a následně Stéblová 5a (3135 001)  
a v plochách ochran 

1) Po stanovení CHLÚ STÉBLOVÁ VII. - Týnišť (MŽP ČR č.j. 850/190-1/ÚOHK/97-Ti,                   
ze dne 1. 6. 1997) vydává OBÚ v Trutnově v roce 1998, resp. 30. 6. 1998 rozhodnutí                     
o změně dobývacího prostoru STÉBLOVÁ V. a to pod čj. 1427/98/Ko/So a to hlavně 
s ohledem na možnost dokončení těžby v plochách, které byly částečně přetěženy spol. 
PREFA Pardubice a.s. Dobývací prostor byl zapsán pod číslem 7/1001 a změna byla 
stanovena pro Prefu Pardubice a.s..  

2) Na základě výše uvedených plošných ochran ložiska štěrkopísku Stéblová 5 byla na 
žádost těžební organizace Prefa Pardubice, a.s., povolena hornická činnost - plán 
likvidace, která spočívala ve vydobytí části zásob výhradního ložiska štěrkopísku                              
a v likvidaci lomu (pískovny) v dobývacím prostoru Stéblová V.. Rozhodnutí vydal 
OBÚ v Trutnově pod č.j. 2765/98/Ko/Lá dne 14.12.1998 s časovým omezením do 
31.12. 2010. Tato hornická činnost, spolu s DP STÉBLOVÁ V. přechází v průběhu 
roku 2000 na těžební organizaci RASTRA AG-CZ, a.s.. 

3) V roce 2001 je ukončena část těžební a pokračuje se v části likvidační, sanační                                
a rekultivační. Ta je dokončena v roce 2007-8 a od té doby je prováděno zajištění 
kultury. Celá rekultivace (až do zajištění kultury) je v současné době uhrazena  
a smluvně jí provádí lesnická odborná firma pro vlastníka pozemků t.j. Lesy ČR, s.p.. 

4) V roce 2009 dochází k převodu práv a povinností k DP STÉBLOVÁ V. z organizace 
RASTRA AG-CZ, a.s. na organizaci ŠARAVEC A RUČ spol. s.r.o.. Převod je potvrzen 
vydaným předchozím souhlasem OBÚ v Trutnově a po sepsání a podepsání převodní 
smlouvy je celý akt převodu ukončen přípisem OBÚ v Trutnově 
(č.j.2566/09/09/1/ŠAi/Lá, ze dne 24. 7. 2009 dochází ke změně v evidenci dobývacích 
prostorů z organizace RASTRA AG-CZ, a.s. na organizaci ŠARAVEC A RUČ, spol.  
s r.o., a tímto se ze zákona tato organizace stává oprávněnou organizací k dobývání 
ložiska štěrkopísků Stéblová 5 v ploše stanoveného DP STÉBLOVÁ V.). V roce 2009 
je také proveden výpočet vytěžených (a analogicky zbývajících) zásob v dobývacím 
prostoru STÉBLOVÁ V., který provedla organizace ProGeo Conzulting v květnu 2009 
a to již na náklady nové těžební organizace ŠARAVEC a RUČ, spol. s r.o.. V tomto 
roce bylo zároveň požádáno na ČGS Geofond ČR o zaslání posledních evidovaných 
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zásob v rámci výkazů GeO V 3-01, aby došlo k srovnání skutečného stavu. Tento byl 
navozen v rámci GeO V 3-01 za rok 2009. V rámci stanoveného DP tak byla vypočtena 
kubatura těžitelných zásob v hodnotě 830 000 m3, přičemž vytěžitelných je pouze 
650 000 m3 a to právě zase s ohledem na závěrné svahy a ochrannou bermu mezi 
vodními plochami. V současné době vytěžené jezero v prostoru DP Stéblová V. nebude 
odtěžováno s ohledem na závěr zjišťovacího řízení č.j. KrÚ 17790/2010/OŽPZ/KA, ze 
dne 10. 3. 2010, jako pokračování vodní plochy DP Stéblová V., ale jako samostatná 
vodní plocha v ploše DP Stéblová V.  

To znamená, že v ploše stanoveného DP Stéblová V. vzniknou dvě samostatné vodní 
plochy. Jedna již vzniklá cca 40 ha a druhá po ukončení těžby v DP Stéblová V. v ploše 
cca 7 ha. 

5) V roce 2010 započala nová těžební organizace ŠARAVEC a RUČ spol. s r.o.                                      
s vypracováním veškeré projektové dokumentace pro možnost dotěžení zbylých zásob                           
v ploše DP STÉBLOVÁ V..  

6) V rámci zajištění ochrany všech geologických zásob na ložisku Stéblová 5 (č.l. 3 150 
000), bylo organizací ŠARAVEC A RUČ, spol. s.r.o. požádáno MŽP ČR o vydání 
rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro celou plochu ložiska a to hlavně                            
z důvodů nejednotnosti některých výsledků a nepokrytí části ložiska ochranou v podobě 
CHLÚ či DP. MŽP ČR vydává 15. 3. 2011 rozhodnutí, ve kterém pod číslem jednacím 
81/550/11-Ru,4921/ENV/11 stanovuje průzkumné území pro průzkum výhradního 
ložiska štěrkopísku (3150000) dle podané žádosti. Tímto organizace zahajuje proces 
dopokrytí všech zásob v ploše ložiska a zajištění správného výpočtu všech zbylých 
zásob. Plocha průzkumného území je zmenšena o plochu již stanoveného DP Stéblová 
V., a tudíž je navrženo, níže popsané rozdělení ložiska Stéblová 5, čl. 3135000 na dvě 
části. 

7) V roce 2011 je provedeno rozdělení ložiska Stéblová 5, čl. 135000 na část v ploše DP 
Stéblová V, které zůstává pod stejným označením a pro kterou byly výše uvedené 
zásoby přepočtem z roku 2009 a dále na část mimo plochu pokrytou DP Stéblová V, 
která byla označena jako ložisko Stéblová 5a, čl. 3135001. Organizace ŠARAVEC                          
a RUČ spol. s r.o. nejprve řešila otázku dotěžení plochy DP Stéblová V., tj. plochu 
ložiska Stéblová 5, čl. 3135000 a to zajištěním povolení hornické činnosti - těžby 
štěrkopísků. 

8) Konečným řešením ložiska Stéblová 5, čl. 3135000 bylo zajištění všech projekčních 
prací, střetů zájmů, vlastnických vztahů, aby mohla být povolena ve zbývající ploše DP 
Stéblová V. hornická činnost.  

9) Předkládané POPD splnilo všechny zákonné podmínky a z tohoto důvodu bylo OBÚ                      
v Trutnově dne 21. 9. 2011 (s nabytím právní moci ze dne 19. 10. 2011) vydáno 
rozhodnutí o povolení hornické činnosti v ploše DP Stéblová V pod č.j. SBS 
22719/2011/09/2/ŠAi/Lá.  

10) V roce 2011, resp. dne 21. 9. 2011 (s nabytím právní moci dne 12. 10. 2011) byl vydán 
předchozí souhlas ke smluvnímu převedení DP Stéblová V, který vydal OBÚ Trutnov 
pod č.j. SBS 28172/2011/09/1/Ši/Lá a dne 5. 12. 2011 byla sepsána Smlouva o převodu 
práv a povinností k DP Stéblová V (a potažmo i k plánovanému rozdělenému ložisku 
Stéblová 5, č.l. 3 135000), což potvrdil změnou v evidenci i OBÚ Trutnov ve sdělení ze 
dne 19. 12. 2011 pod č.j. SBS 38345/2011/09/1/Ši/Lá. Tímto úkonem končí činnost 
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organizace ŠARAVEC a RUČ, spol. s r.o. v ploše ložiska štěrkopísků Stéblová 5, čl. 
3135000 a předává plochu plně do správy organizaci Holcim (Česko) a.s., člen 
koncernu (nyní organizace CEMEX Czech Republic, s.r.o.). 

11) Organizace ŠARAVEC a RUČ, spol. s r.o. již od roku 2011, kdy bylo vydáno 
rozhodnutí o průzkumném území, intenzívně započala na projekčních pracích, které by 
umožnily zajistit následnou těžební plochu v ploše ložiska Stéblová 5a, čl. 3135001, ve 
kterém se stala pověřenou organizací.  

12) V roce 2012 je proveden další přepočet zásob štěrkopísku v ploše ložiska Stéblová 5a, 
čl. 3135001 a to s ohledem na rozdělení ložiska Stéblová 5, čl. 3135000 na část vně                      
a uvnitř DP Stéblová V. Výsledek a Závěrečná zpráva "Stéblová 5a B3 135 001 - 
štěrkopísky, přehodnocení geologických zásob" (dále jen Závěrečná zpráva) jsou 
schváleny v rámci 1168. zasedání Komise pro projekty a závěrečné zprávy ze dne 6. 4. 
2012. Tento úkon je prvním výsledkem provádění prací v rámci vydaného rozhodnutí  
o průzkumném území. 

13) V rámci plochy ložiska štěrkopísku Stéblová 5a, čl. 3135001 je plošně umístěno několik 
ochranných pásem, kdy nejvýznamnější, z hlediska vývoje dalších těžebních aktivit, je 
Nadregionální biocentrum Lázně Bohdaneč č. 8 (dále jen NRBC č. 8). V rámci tohoto 
biocentra je ze zákona těžba a podobná činnost značně omezena a také je důležité 
stanovit vyvážené množství vodních ploch vůči lesním plochám v daném NRBC č.8. V 
rámci projekčních prací na průzkumném území a dalších těžebních aktivitách, bylo 
krajským úřadem uloženo, provést posouzení dalších následných vodních ploch, 
vzniklých těžbou v ploše NRBC č. 8 Bohdaneč. Jedná se o níže popsaný dokument 
„Posouzení vlivů plánovaných těžeb štěrkopísků ložiska Stéblová 5 na ekologickou 
stabilitu a funkce biocentra nadregionálního významu". 

14) Vzhledem k dlouhodobé činnosti v rámci NRBC č. 8 Bohdaneč a před ukončením  
a výsledkem níže uvedeného procesu posouzení, bylo nutné zajistit prodloužení 
vydaného rozhodnutí o průzkumném území Stéblová 5. Tento úkon byl zajištěn 
vydaným rozhodnutím MŽP ČR čj. 141/550/14-Hd 5455/ENV/14, ze dne 28. 2. 2014, 
kterým byla prodloužena doba platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území o 
další dva roky, tj. do dubna roku 2016. 

15) Zpracovatel dokumentu „Posouzení vlivů plánovaných těžeb štěrkopísků ložiska 
Stéblová 5 na ekologickou stabilitu a funkce biocentra nadregionálního významu"  
v rámci své projekční činnosti projednal, popř. zajistil v rámci všech zúčastněných obcí 
případnou úpravu územních plánů (s ohledem na získání lesních ploch, výměnou za 
plochu možné těžby z vody). Dále pak v letech 2011 - 2014 byla vypracována  
a následně na MŽP předložena studie "Posouzení vlivů plánovaných těžeb štěrkopísků 
ložiska Stéblová 5 na ekologickou stabilitu a funkce biocentra nadregionálního 
významu".  

Výsledkem této studie je pak plocha možné těžby, jako samostatného důlního díla, která 
je rozdělena na dvě části - část možné těžby z vody (cca 19,4 ha) a část těžby pouze ze 
sucha, tj. nad hladinou spodní vody (cca 16,32 ha).  

16) S ohledem na dlouhodobé řešení výše uvedeného "Posouzení vlivů plánovaných těžeb 
štěrkopísků ložiska Stéblová V. na ekologickou stabilitu a funkce biocentra 
nadregionálního významu" a s ohledem na fakt, že byla také následně nutná úprava 
ÚPD obce Stéblová, formou změny č. 2 ÚPD, která by umožnila stanovit dobývací 
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prostor a provádět následnou těžbu. Ve vztahu k nutné změně ÚP č. 2, byly učiněny 
příslušné kroky pro provedení změny ÚP. Změna ÚP č. 2 se v současné době 
projednává. 

17) Ukončení všech prací v rámci rozhodnutí o průzkumném území bylo ukončeno 
vypracováním „Závěrečné zprávy č.14 3606 03 „Stéblová 5a B3 135 001 – štěrkopísky 
přehodnocení geologických zásob ze srpna 2014 s výpočtem zásob Stéblová 5a – 
štěrkopísek“, která byla projednána a schválena na 1187 zasedání Komise pro projekty 
a závěrečné zprávy dne 5. 6. 2015. Tato závěrečná zpráva a v ní uvedený výpočet, již 
plně reaguje na vzniklou situaci ohledně NRBC č. 8 Bohdaneč, kdy v rámci zajištěné 
studie "Posouzení vlivů plánovaných těžeb štěrkopísků ložiska Stéblová 5 na 
ekologickou stabilitu a funkce biocentra nadregionálního významu", bylo jasně 
deklarováno území, které je možné těžit a to část těžbou z vody a část těžbou za sucha. 
Organizace tak zpřesnila zadání prováděné Změny č. 2 ÚPD obce Stéblová a zároveň 
dokončila veškeré práce v rámci průzkumného území a výsledkem je plocha a v ní 
stanovené zásoby, která je možná reálně těžit v rámci části ložiska štěrkopísků Stéblová 
5a, čl. 3135001, která je pokrytá CHLÚ STÉBLOVÁ VII. – Týnišť, a to v případě 
stanovení DP Stéblová VII, pro který je touto žádostí žádáno o vydání předchozího 
souhlasu.  

18) Tato plocha byla v rámci studie "Posouzení vlivů plánovaných těžeb štěrkopísků ložiska 
Stéblová 5 na ekologickou stabilitu a funkce biocentra nadregionálního významu" 
vymezena vrcholy.  

Tyto vrcholy byly bezezbytku převzaty jako vrcholy uvedené v žádosti o vydání 
předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru, tj. vrcholy 1 - 14, kdy vrchol                  
1, 2, 13 a 14 představuje plochu těžby z vody a vrcholy 2 - 13 pak plochu suché těžby. 
Zásoby uvedené v této ploše jsou součástí provedené „Závěrečné zprávy č.14 3606 03 
Stéblová 5a B3 135 001 – štěrkopísky přehodnocení geologických zásob ze srpna 2014 
s výpočtem zásob Stéblová 5a – štěrkopísek“ s výpočtem zásob, schválené na 1187 
zasedání Komise pro projekty a závěrečné zprávy z 5. 6. 2015. Tato plocha a v ní 
počítané zásoby byla obsahem výše uvedeného rozhodnutí o vydání předchozího 
souhlasu ke stanovení DP Stéblová VII. A je také plochou pro následnou těžbu, která je 
předmětem nově vymezené plochy těžby nerostů NT v rámci předmětné Změny č. 2 ÚP 
Stéblová. 

Obr. č. 3: Umístění obce Stéblová vzhledem k poloze CHLÚ 
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Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP se plochy značené jako CHLÚ či poddolovaná území nezmění. 
V případě, že nebude uplatněn návrh Změny č. 2 ÚP, nedojde k vytvoření podmínek pro 
realizaci rozšíření těžby štěrkopísků v rámci ložiska Stéblová 5a, čl. 3135501, v ploše CHLÚ 
STÉBLOVÁ VII. – Týnišť (plocha ZM2/K1). 

 

3.5 Půdní pokryv, ZPF, PUPFL 

Z celkové výměry 784 ha dotčeného území obce Stéblová tvoří 178 ha zemědělská půda, z toho 
je 148 ha orná půda, 24 ha TTP a 6 ha zahrady. Lesní pozemky představují rozlohu 304 ha. Na 
vodní plochy připadá 9 ha, na zastavěné plochy 4 ha a ostatní plochy zabírají 288 ha. 

Půdní pokryv 

Z pedologického hlediska tvoří dotčené území především regozemě a kambizemě. Kambizemě 
jsou nejrozšířenějším půdním typem v ČR (vyskytuje se na 45 % zemědělského půdního 
fondu). V těchto půdách dochází jednak k silnému vnitřnímu zvětrávání, kdy se primární 
minerály v půdě mění na minerály sekundární a půda je obohacena o velké množství jílu. 
Druhým určujícím půdotvorným procesem je hnědnutí, odborně braunifikace. To znamená, že 
půdní částice jsou obarveny do odstínu hnědé v důsledku sloučenin železa, které jsou uvolněny 
chemickými procesy.  

Kambizemě se vykytují v širokém rozpětí nadmořských výšek (od 300 až po 1.000 m n. m.). 
Můžeme se s nimi tedy setkat od nížin až po hory. Původním porostem kambizemí byly 
doubravy a bučiny, případně ve vyšších polohách smíšené lesy. Ze zemědělského hlediska je 
jejich využití komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k erozi a dále 
malou mocností profilu a vysokým obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také 
nepříznivé pH. To však lze upravit pomocí vápnění.   

Regozemě vznikají ze sypkých sedimentů (písky) v rovinatých částech reliéfu. Jejich substrát je 
minerálně chudý a pedogeneze krátká, což zabraňuje výraznějšímu vývoji profilu. Regozemě se 
vyznačují lehkou zrnitostí, a to i u těžších substrátů v případě narušování vodní erozí. 
Regozemě mají kyselé pH, jsou extrémně vodopropustné a vysýchavé. Původní vegetací jsou 
chudé borové lesy. Hlavním půdotvorným procesem je slabá humifikace. 

Na pozemcích ZPF dotčených Změnou č. 2 ÚP se nachází půdy podprůměrných produkčních 
schopností, které jsou řazeny do IV. třídy ochrany ZPF. 

Lesy 

Nově vymezené plocha změn v krajině pro těžbu nerostů ZM2/K1vyžadující zábor lesních 
pozemků  je navržena na území,  které je v dnešní době zcela ve vlastnictví státu, tj. s právem 
hospodaření státní organizace Lesy České republiky, s.p.. Jedná se o území, které je málo až 
středně zalesněné, zejména borovými a dubovými porosty s příměsí smrku. Lesy jsou 
hospodářsky využívané. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP zůstane stav půdního pokryvu zachován. 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP zůstane zachován stávající stav a kvalita PUPFL v řešeném území.  
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3.6 Krajinný pokryv  

Obec Stéblová se nachází v Pardubickém kraji, od krajského města Pardubice leží asi 7 km 
severním směrem. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1385. Kolem východního 
okraje zastavěného území prochází železniční trať Pardubice – Hradec Králové, na které je 
zřízena železniční stanice Stéblová. Obec tvoří jedno katastrální území Stéblová. Katastrální 
výměry je 7,83 km2. Obec se nachází v nadmořské výšce cca 223 m n.m.. Obec je rozložena na 
vyvýšení při okraji Hradecké planiny. Historie Stéblové je, stejně jako historie řady vesnic  
v tomto regionu, úzce spjata s opatovickým klášterem. První písemná zmínka o obci pochází z 
roku 1385, kdy byla část výnosu ze Stéblové připsána ke kostelu Svatého Ducha v Hradci 
Králové. Jak vypadala vesnice v minulosti, není známo. Do její struktury totiž výraznou měrou 
zasáhla vlna rybníkářské aktivity v polovině 16. století. Při stavbě velkého rybníka jménem 
Oplatil bylo poblíž dnešní Stéblové zatopeno několik vesnic (Velké a Malé Kavčiny, Černá pod 
Čeperkou). Rybník zaplavil i pozemky Ždánic a Srchu a zatopil i místo, kde ležela samotná ves 
Stéblová. Většina stéblovských polí však zůstala mimo rybniční dno, proto tehdejší vrchnost 
přistoupila k přenesení osídlení do příhodnějšího místa. V roce 1549 dali synové Jana  
z Perštejna ves Stéblovou znovu vystavět těsně pod jihovýchodním okrajem boční hráze 
rybníka Oplatil. V průběhu staletí se ves rozrůstala a dnes v ní stojí přes šedesát domů, v nichž 
bydlí 206 obyvatel. Na přelomu 19. a 20. století došlo ke stavební obměně Stéblové. Původní 
stavby totiž rychle ztrácely svoji funkčnost, byly bourány a na jejich místech stavěny nové 
objekty. Stavební ruch neustal ani do nedávné doby, kdy na kraji obce vyrostlo několik 
novostaveb. Jedinými památkami ve Stéblové je hasičská zbrojnice a pískovcový kříž, 
vztyčený v roce 1899 k 50. výročí panování císaře Františka Josefa I., ohrazený dobovým 
litinovým plůtkem. 

Území se rozprostírá na údolních terasách řeky Labe v jihozápadní části Východočeské tabule. 
V zájmovém území se rozkládá několik ložiskových území., která již byla v minulosti vytěžena 
nebo čekají na pokrytí dobývacím územím. Lze tedy říci, že jde o území, které je silně 
antropogenně ovlivněno. Využití území odpovídá i poměrně nízký koeficient ekologické 
stability krajiny 0,78, který je pod hodnotou průměrného KES v ČR. 

Stráň při severním okraji západní části zástavby je využita zahrádkářskou kolonií, ve které se 
nacházejí různé typy rekreačních domků a chatek. Uprostřed obce se nachází vodní nádrž, která 
má v současné úpravě charakter přirozené vodní plochy v písčitém terénu. Stéblová je ale 
obklopena také rozsáhlými vodními plochami, vzniklými především při těžbě písku. 

Z celkové výměry 784 ha dotčeného území obce Stéblová tvoří 178 ha zemědělská půda, z toho 
je 148 ha orná půda, 24 ha TTP a 6 ha zahrady. Lesní pozemky představují rozlohu 304 ha. Na 
vodní plochy připadá 9 ha, na zastavěné plochy 4 ha a ostatní plochy zabírají 288 ha. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP se krajinný pokryv území, krajinné dominanty a charakteristiky 
nezmění.  

 

3.7 Klimatické oblasti 

Podle klimatické klasifikace náleží dotčené území do teplé klimatické oblasti T2.  
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Pro oblast T2 je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché; přechodné období je krátké 
s mírným až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou 
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Podrobnější charakteristiky této klimatické 
oblasti jsou uvedeny níže v tabulce. 

 

Tab. č. 4: Charakteristika klimatického regionu T2 podle Quitta (1971) 

Klimatická charakteristika T2 

Počet letních dní 50 -60 

Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 160 - 170 

Počet dní s mrazem 100 - 110 

Počet ledových dní 30- 40 

Průměrná lednová teplota -2 až -3 

Průměrná červencová teplota 18–19 

Průměrná dubnová teplota 8-9 

Průměrná říjnová teplota 7-9 

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více 90-100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 

Srážkový úhrn v zimním období 200-300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40-50 

Počet zatažených dní 120-140 

Počet jasných dní 40-50 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP se klimatologické členění území nezmění.  

 

3.8 Biogeografické členění, flóra, fauna 

Dle biogeografického členění se území nachází v Pardubickém bioregionu, ve fytogeografické 
oblasti Thermophyticum. Geomorfologicky spadá do celku Východolabská tabule, podcelku 
Pardubická kotlina a okrsku Smiřická rovina. Dle Quitta se jedná o teplou oblast T2. 
Potenciální přirozenou vegetací na lokalitě jsou lipové doubravy (Tilio-Betuletum). 

Vegetační stupně (Skalický): planární. 

Potenciální vegetací bioregionu jsou především luhy, náležející k asociaci Ficario-Ulmetum 
campestris, podél menších vodních toků snad i Pruno-Fraxinetum. Na vyšších štěrkopískových 
terasách jsou to acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), pravděpodobně  
s autochtonní borovicí.  
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Exklávní výskyt mají dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), pouze na tercierních 
efuzívech Kunětické hory. Na slatinných stanovištích je podchycena vegetace ze svazu Alnion 
glutinosae (zejména Carici elongatae-Alnetum). Primární 

bezlesí pravděpodobně představují některé typy slatinné vegetace ze svazu Caricion 
davallianae a některé typy vegetace mokřadní (Phragmition communis) a vodní. 

Přirozenou náhradní vegeatci bioregionu reprezentuje luční vegetace svazu Calthion i 
Molinion, která na ložiscích humolitů přechází až do vegetace svazu Caricion davallianae. Na 
suchých místech na píscích se naopak objevuje vegetace svazu Plantagini-Festucion ovinae a 
Corynephorion. Křoviny náležejí vesměs svazu Prunion spinosae. 

Flóru bioregionu tvoří ochuzená druhová skladba vegetace aluvia Labe, doplněná o některé 
druhy subatlantské, k nimž je možno počítat paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), 
trávničku obecnou (Armeria vulgaris) a pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), baltické, 
např. tuřice pískomilná (Vignea pseudobrizoides), či sarmatské, které zastupuje např. kozinec 
písečný (Astragalus arenarius). Pozoruhodný je výskyt středoevropského endemita černýše 
českého (Melampyrum bohemicum). Zajímavé druhy se vyskytují především 

na zbytcích slatin, jako např. hlízovec Loeselův (Liparis loeselii) a huseník luční (Arabis 
nemorensis). Bioregion zabírá silně pozměněnou oblast polabského luhu, s pouhými zbytky 
větších lesních komplexů a s typickou ochuzenou faunou nížinných poloh hercynského původu 
nebo širokého rozšíření (havran polní, cvrčilka říční). Na terénních vyvýšeninách jsou torza 
suchomilné zvířeny (linduška úhorní). Obohacujícím prvkem jsou velké rybníky, významné 
zejména pro vodní a mokřadní ptactvo (racek chechtavý, chřástal malý, sýkořice vousatá)  
a obojživelníky. Labe a jeho větší přítoky náleží do cejnového pásma, biota v Labi pod 
Pardubicemi je však decimována znečištěním. 

Významné druhy - Ptáci: chřástal malý (Porzana parva), moudivláček lužní (Remiz 
pendulinus), racek chechtavý (Larus ridibundus), linduška úhorní (Anthus campestris), cvrčilka 
říční (Locustella fluviatilis), sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), havran polní (Corvus 
frugilegus). Obojživelníci: skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan ostronosý (Rana 
arvalis). Měkkýši: keřnatka vrásčitá (Euomphalia strigella), hlemýžď zahradní (Helix 
pomatia), jantarka obecná (Succinea putris), keřovka plavá (Bradybaena fruticum), 

závornatka kyjovitá (Clausilia pumila), pláštěnka sliznatá (Myxas glutinosa), blatenka severní 
(Stagnicola occulta). Hmyz: vřetenuška pozdní (Zygaena laeta). Korýši: žábronožky 
Siphonophanes grubii, Branchipus schaefferi, listonozi Lepidurus, Apus, škeblovky Ostracoda. 

 

3.9 Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění, vymezuje šest kategorií 
zvláště chráněných území, národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní 
přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní 
památky (PP). 

V předmětném území se ZCHÚ nevyskytují.  

Nejblíže sledovanému zemí ve vzdálenosti více než 1.000 m jsou PR Baroch a PP  
u Pohránovského rybníka. 

 



ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

 

33 

 

Obr. č. 4: Poloha obce Stéblová vzhledem k ZCHÚ 

 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP nebudou ZCHÚ dotčena a jejich současný stav zůstane zachován. 

 

 

 

3.10 Lokality Natura 2000 (EVL, PO) 

V rámci správního území obce Stéblová se nevyskytuje žádná Evropsky významná lokality ani 
Ptačí oblast. Nejbližší (cca 500 m) evropsky významná lokalita je lokalita U Pohránovského 

rybníka (CZ0533005), předmětem ochrany je zde lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus). 

Nejbližší (cca 900 m) ptačí oblast je ptačí oblast Bohdanečský rybník (CZ0531012), 
předmětem ochrany je zde chřástal kropenatý (Porzana porzana). Druhou nejbližší (cca 11 km) 
ptačí oblastí je ptačí oblast Komárov (CZ0531013), předměty ochrany jsou zde kalous 
pustovka (Asio flammeus) a moták pilich (Circus cyaneus). 
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Obr. č. 5: Poloha obce Stéblová vzhledem k lokalitám Natura 2000 

 

 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP nebudou lokality Natura 2000 dotčeny. 

 

3.11 Památný strom 

V řešeném území nejsou vyhlášeny památné stromy. Nejblíže sledovanému území je 
stromořadí 41 dubů v Hrádku a hrušeň obecná ve Srchu.  

 

Obr. č. 6: Poloha obce Stéblová vzhledem k památným stromům (fialový čtvereček na špičce) 
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Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP nebudou evidované památné stromy dotčeny. 

 

3.12 Významný krajinný prvek (VKP), Přírodní park 

VKP je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.  

Mezi VKP definované dle výše uvedeného zákona §3 odst. b) patří lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy. Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, 
stepní trávníky, remízky, meze, parky, sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, 
přirozené i umělé skalní útvary a jiné objekty, pokud je orgán státní správy v ochraně přírody 
zaregistruje dle § 6 s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou funkci. 

V území se nenachází registrovaný VKP. 

Změna č. 2 ÚP zasahuje do významných krajinných prvků stanovených zákonem, kterým jsou 
jezero a les. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP nebudou VKP dotčeny.  

 

3.13 Územní systém ekologické stability (ÚSES), koeficient ES 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Cílem propojených jednotlivých skladebných prvků ve funkční síť ÚSES je především zajištění 
ekologicky stabilních území, s podporou zachování a zvýšení rozmanitosti původních 
biologických druhů a jejich společenstev, které povede k posílení biodiverzity krajiny. 

Skladebné prvky ÚSES jsou rozdělovány podle biogeografického významu na lokální (místní), 
regionální a nadregionální. 

Do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum NRBC Bohdaneč, které pokrývá 
zalesněnou část řešeného území a vodní plochy. Funkční NRBC je situován v místě křížení 
nadregionálních biokoridorů K 71 Žehuň – Bohdaneč (typ MH), K 73 Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno (typ B a N), K 74 Bohdaneč – Uhersko (typ MH). Biokoridory nadregionálního 
významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) a ochrannými zónami upřesněnými v návrhu ÚP. 
Typ“: B – borová, N – nivní, V – vodní, MB – mezofilní bučinová, MH – mezofilní hájová). 

Do řešeného území zasahují dále lokální biokoridory LK C88-C169 a LK Bohdaneč-Cháby. 
Část řešeného území je dotčena ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru, které je 
upřesněno v návrhové části územního plánu. Převážná část lokálních prvků ÚSES je funkční. 

Koeficient ekologické stability předmětného území obce Stéblová je 0,78.  
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0,30 < KES < 1,00: území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu  
a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.  

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP nebude dotčen stávající stav skladebných prvků ÚSES.  

 

3.14 Obyvatelstvo a kulturní památky 

Základní statistické údaje dle dat ČSÚ a Veřejné správy měst a obcí (www.obce.cz) 

Statistické údaje 

Katastrální výměra:    783 ha 

Počet obyvatel:   200 

Z toho v produktivním věku:   81 

   Průměrný věk:   38,3 let 

Pošta:   Ne 

Škola:   Ne 

Zdravotnické zařízení:      Ne  

Policie:   Ano 

Kanalizace (ČOV):   Ano 

Vodovod:   Ano 

Plynofikace:       Ano 

V širším území polabských niv je doloženo velmi staré osídlení, v oblasti pod Kunětickou 
horou. Nedaleko od místa záměru v okolí obcí Srch, Hrádek a Pohránov bylo učiněno několik 
archeologických nálezu z neolitu, období pravěkých zemědělců. V okolí Opatovic  
a Pohřebačky jsou archeologicky doložena sídliště slovanských kmenu a u Sezemic je známé 
hradiště z doby bronzové. Nelze tedy v prostoru zájmového území navrhované těžby zcela 
vyloučit archeologické nálezy. V případě, že dojde k archeologickému nálezu na dotčeném 
území, postupuje se podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. V případě 
zjištění archeologických nálezů v průběhu zemních prací bude proveden záchranný 
archeologický průzkum. 

Historie Stéblové je, stejně jako historie řady vesnic v tomto regionu, úzce spjata s 
opatovickým klášterem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1385, kdy byla část 
výnosu ze Stéblové připsána ke kostelu Svatého Ducha v Hradci Králové. 

Historické osídlení je v okolí je tedy doloženo od 14. století, významnými centry v této době 
byl vedle Hradce Králové a Pardubic také Opatovický klášter a hrad na Kunětické hoře. 
Zajímavý je úsek historie v první polovině 17. století, kdy vznikala bohdanečsko-pardubická 
soustava rybníku, kvůli kterým byla rada obcí zatopena a zanikla, nebo byla přemístěna, včetně 
Stéblové a Starých Ždánic.  
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Jedinými památkami ve Stéblové je hasičská zbrojnice a pískovcový kříž, vztyčený v roce 1899 
k 50. výročí panování císaře Františka Josefa I., ohrazený dobovým litinovým plůtkem. 

 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Návrhu Změny č. 2 ÚP nebudou vytvořeny předpoklady pro rozvoj ploch pro 
občanské vybavení a rekreaci. 

 

3.15 Doprava 

Územím obce Stéblová prochází komunikace I. třídy I/37, spojující města Trutnov, Dvůr 
Králové nad Labem (nepřímo), Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Ždírec nad 
Doubravou, Žďár nad Sázavou a Velká Bíteš (s návazností na dálnici D1 do Brna). Celková 
délka silnice je 145,276 km. Silniční síť doplňují komunikace II. třídy III/0376 a III/3239 a 
III/0373. Vlivem velmi dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby na Pardubice a 
Hradec Králové. 

Vliv nulové varianty na složky ŽP: 

Nerealizací Změny č. 2 ÚP nebude dotčena stávající dopravní situace. 

 

 

 

 
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně 

plánovací dokumentace významně ovlivněny 

Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí v hodnocené lokalitě je uveden 
v předchozí kapitole č. 3. Podrobné hodnocení vlivů návrhových ploch Změny č. 2 ÚP je 
řešeno v kapitole 6. 

Realizací nových ploch vymezených v Návrhu Změny č. 2 ÚP mohou být dotčeny následující 
složky  
a charakteristiky životního prostředí: 

 ovzduší 

 vody 

 krajinný ráz 

 VKP 

 Natura 2000 

 ÚSES, migračně významná území 

 ZPF 

 PUPFL 

 Flóra, fauna, ekosystémy 

 Silniční doprava 
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 Hluková zátěž 

 Archeologická naleziště 

 Technická infrastruktura 

 Obyvatelstvo 

 

4.1 Ovzduší 

Stávající imisní situace může být v souvislosti s uplatněním Návrhu Změny č. 2 ÚP ovlivněna 
vzhledem k vytvoření rámce pro vznik dalších zdrojů znečištění ovzduší, ať už vyjmenovaných 
či nevyjmenovaných vzhledem k navrženým plochám výroby, domácích topenišť v souvislosti 
s rozvojem ploch pro rekreaci a občanskou vybavenost. Významným zdrojem bude také těžba 
nerostů. 

Návrhem Změny č. 2 ÚP nejsou vytvářeny podmínky pro rozvoj těžkého průmyslu a s ním 
souvisejících významných vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší.  

Pozitivně může být stávající imisní situace mírně ovlivněna v rámci vytvoření podmínek pro 
rozvoj a posílení veřejné zeleně v rámci ploch s rozdílným funkčním využitím. 

 

4.2 Vody 

Podzemní vody 

Z hlediska kvality podzemních vod se bazální křídová zvodeň vyznačuje výraznou horizontální 
zonálností a nižší celkovou mineralizací než podzemní vody v jejím nadloží. Celková 
mineralizace této zvodně roste s hloubkou. Převládají vody chemického typu Ca-HCO3. 
Charakteristickým rysem křídové bazální zvodně je tzv. poděbradsko-chlumecká kyselková 
akumulace. Tyto vody obsahují vyšší podíl CO2 oproti svému normálnímu geochemickému 
pozadí. Kromě toho v ní byly zjištěny další plyny jako dusík, kyslík, vodík, helium, argon  
a metan. Svrchní křídová zvodeň se vyznačuje variabilním chemismem. V okrajovém území 
převládají podzemní vody typu Ca-HCO3. Obejvují se také tzv. „hořké“vody, tj. silně 
mineralizované vody s převahou síranu, hořčíku a sodíku. Kvartérní zvodeň je dotována 
infiltrací atmosférických srážek a břehovou infiltrací povrchových vod. Směr proudění 
podzemní vody ve štěrkopískových akumulacích kvartérního kolektoru je dán sklonem 
křídového podloží a erozními bázemi povrchových toků. Těžba kvartérních štěrkopísků pod 
hladinou podzemní vody může ovlivnit hladinu podzemní vody, což může představovat 
negativní vliv na režim podzemních vod v předmětném území.  

Povrchové vody 

Kvalita a množství povrchových vod může být teoreticky ovlivněna nárůstem odpadních vod 
z návrhových ploch pro rekreaci a občanskou vybavenost. Vodní režim v krajině může být 
ovlivněn také mírným rozšířením zastavěného území a změnou v přirozené retenční schopnosti 
krajiny. Významný vliv na povrchové vody se ale v souvislosti s běžným uplatňováním 
vymezených ploch neočekává, riziko může být čistě hypoteticky spjato s možností mimořádné 
události v návrhových plochách. 
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4.3 Krajinný ráz 

Obec je rozložena na vyvýšení při okraji Hradecké planiny. Území se rozprostírá na údolních 
terasách řeky Labe v jihozápadní části Východočeské tabule. V zájmovém území se rozkládá 
několik ložiskových území., která již byla v minulosti vytěžena nebo čekají na pokrytí 
dobývacím územím. Lze tedy říci, že jde o území, které je silně antropogenně ovlivněno. 
Využití území odpovídá i poměrně nízký koeficient ekologické stability krajiny 0,78, který je 
pod hodnotou průměrného KES v ČR. Stráň při severním okraji západní části zástavby je 
využita zahrádkářskou kolonií, ve které se nacházejí různé typy rekreačních domků a chatek. 
Uprostřed obce se nachází vodní nádrž, která má v současné úpravě charakter přirozené vodní 
plochy v písčitém terénu. Stéblová je ale obklopena také rozsáhlými vodními plochami, 
vzniklými především při těžbě písku. Jedná se o území, které je málo až středně zalesněné, 
zejména borovými a dubovými porosty s příměsí smrku. 

Z celkové výměry 784 ha dotčeného území obce Stéblová tvoří 178 ha zemědělská půda, z toho 
je 148 ha orná půda, 24 ha TTP a 6 ha zahrady. Lesní pozemky představují rozlohu 304 ha. Na 
vodní plochy připadá 9 ha, na zastavěné plochy 4 ha a ostatní plochy zabírají 288 ha. 

 

4.4 VKP 

Na území obce Stéblová není registrovaný žádný VKP. Významným krajinným prvkem ze 
zákona je jezero a les. 

V rámci Změny č. 2 ÚP Stéblová dojde k významným záborům PUPFL v rozsahu takřka 36 ha, 
přestože budou zábory rozloženy do časového horizontu 20 let, dojde k dotčení lesa jako VKP. 
Předpokládaný roční zábor PUPFL (pozemků plnících funkci lesa) je cca 1,5 – 2,0 ha/rok, vše  
s ohledem na mocnost ložiska a v přepočtu na maximální roční těžbu a v neposlední řadě  
i s ohledem na plochu možné těžby a objem těžební činnosti, která je proveditelná v rozsahu 
20-ti let.  V rámci této činnosti je započtena i plocha pro zábor z důvodů zajištění roztěžení 
ložiska či výstavby sociálně technického zázemí a napojení na státní silniční síť.  

Na části plochy, která je plánována k těžbě na sucho (cca 16 ha), bude lesní porost obnoven. 

 

4.5 Natura 2000 

Do správního území obce Stéblová nespadají žádné Evropsky významné lokality ani Ptačí 
oblasti. Předložená koncepce Změny č. 2 UP Stéblová tak dle stanoviska příslušného orgánu 
ochrany ŽP 20540/2018/OŽPZ/Le ze dne 15.3. 2018 nemůže mít významný vliv na lokality 
Natura 2000. 

 

4.6 ÚSES, migračně významná území 

Území dotčené plochou těžby nerostů je součástí okrajové části nadregionálního biocentra 
(NRBC) 8 Bohdaneč. Ovlivnění funkce biocentra snížením jeho plochy vlivem plánované 
těžby bylo vyhodnoceno v posudku, který vypracovala firma GeoVision (2013). Závěrem bylo 
konstatováno, že na základě aktualizovaného vyhodnocení stavu mapovaných přírodních 
biotopů byla plocha 19, 56 ha vymezena pro těžbu na plnou mocnost ložiska a plocha 16,26 ha 
pro těžbu nad hladinou podzemní vody, která musí být lesnicky rekultivována s využitím 
spontánní ecese dřevin (GeoVision 2013).  
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Dále se ve studii uvádí, že úbytek reprezentativních terestrických stanovišť o max. 1,67 % nijak 
závažně neohrožuje minimální plochu NRBC 8 Bohdaneč. Plánovaný záměr těžby v rozsahu 
36 ha, kdy těžba z vody bude realizována na ploše 19,34 ha a těžba za sucha na ploše 16,32 ha, 
je v souladu s těmito doporučeními.  

Do území NRBC zasahují rovněž plochy ZM2/2, ZM2/3, ZM2/4 a ZM2/P1. Vzhledem 
k charakteru ploch se neočekává významné negativné ovlivnění ÚSES. V rámci ploch pro 
rekreaci může dojít k posílení ÚSES v rámci doplnění veřejné zeleně. 

 

4.7 ZPF 

Z celkové výměry 784 ha dotčeného území obce Stéblová tvoří 178 ha zemědělská půda, z toho 
je 148 ha orná půda, 24 ha TTP a 6 ha zahrady. Lesní pozemky představují rozlohu 304 ha. Na 
vodní plochy připadá 9 ha, na zastavěné plochy 4 ha a ostatní plochy zabírají 288 ha. 

 

Druhy pozemků  

Celková výměra pozemků (ha) 784 

Orná půda (ha) 148 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 6 

Ovocné sady (ha) 0 

Trvalé trávní porosty (ha) 24 

Zemědělská půda celkem (ha) 178 

Lesní půda (ha) 304 

Vodní plochy (ha) 9 

Zastavěné plochy (ha) 4 

Ostatní plochy (ha) 288 
 

Zábory ZPF se týkají pouze dvou ploch, a to ZM2/2 (OS) a ZM2/3 (RX), které zabírají půdy 
IV. třídy ochrany ZPF. 

Jedná se o půdy následujících BPEJ: 

- 3.21.10 – IV. třída ochrany ZPF, jedná se o regozemě převážně na mírných svazích, se 
všemi možnými expozicemi a obsahem skeletu do 10 %, půdy hluboké v teplém, mírně 
vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produkční, HPJ 21 

- 3.23.10- IV. třída ochrany ZPF, jedná se o regozemě převážně na mírných svazích, se 
všemi možnými expozicemi a obsahem skeletu do 10 %, půdy hluboké v teplém, mírně 
vlhkém klimatickém regionu a velmi málo produkční, HPJ 23 



ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

 

41 

 

Tab. 5: Zábor ZPF v rámci zastavitelných ploch v jednotlivých třídách ochrany 

TŘÍDA OCHRANY ZASTAVITELNÁ PLOCHA 

PLOCHA PŘESTAVBY 

I. 0 ha 

II. 0 ha 

III. 0 ha 

IV 2,181 ha 

V. 0 ha 

Celkový zábor ZPF 2,181 ha 

 

Celková výměra přestavbových ploch je 5,09 ha, zábor ZPF není žádný.  

Celková výměra zastavitelných ploch je 3,40 ha, z toho zábor ZPF je 2,181 ha. 

Celková výměra ploch změny v krajině je 35,885 ha, z toho je zábor ZPF 0,077 ha a zábor 
PUPFL je 35,758 ha.  

Celkový zábor zemědělské půdy činí 2,181 ha. 

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace a hlavní odvodňovací zařízení. 
Navržené plochy nezasahují do provedených meliorací. 

 

4.8 PUPFL 

Změna č. 2 ÚP klade nároky na zábor lesních pozemků o výměře 36,353 ha u plochy ZM2/K1, 
která je určena pro těžbu nerostů. Plánované odlesnění bude postupné a na části plochy, která je 
plánována k těžbě na sucho (16,32 ha), bude lesní porost obnoven. Předpokládaný roční zábor 
PUPFL (pozemků plnících funkci lesa) je cca 1,5 – 2,0 ha/rok. Většinu dotčených lesních 
porostů tvoří hospodářské lesy, jejichž struktura je ovlivněna lesním hospodařením. 
Fragmentárně se v dotčeném území vyskytují lesní porosty s přirozenější druhovou i věkovou 
skladbou a jsou v nich zastoupeny i starší duby. Zde je podrost bohatší a místy je vyvinuto  
i keřové patro. 

 

4.9 Flóra, fauna, ekosystémy 

Předmětné návrhové plochy zaujímají území představující v současné době především ostatní 
plochy, dále ornou půdu a TTP. Plocha pro těžbu nerostných surovin je situována na PUPFL. 

Návrhem Změny č. 2 ÚP není dotčeno ZCHÚ, ani lokality Natura 2000. Jako VKP ze zákona 
budou dotčeny lesní porosty. Změnou č. 2 ÚP bude dotčeno NRBC Bohdaneč. 

V září 2018 byl zpracován pro potřeby záměru těžby nerostných surovin (štěrkopísku) 
Biologický průzkum (Losík, Háková), z něhož jsou čerpány informace o podrobnějších 
biologických charakteristikách dotčeného území. 
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Lesní porosty, které budou dotčeny realizací záměru, jsou hospodářsky využívané. V závislosti 
na výšce hladiny spodní vody se zde dle terénních šetření a výsledků mapování biotopů (AOPK 
ČR 2018) nacházejí vlhké lužní lesy, acidofilní suché doubravy, vlhké acidofilní doubravy  
a hercynské dubohabřiny. Reprezentativní porosty zmíněných biotopů tvoří ostrůvky  
v hospodářských lesích, v nichž jsou místy hojně přimíšeny jehličnaté dřeviny 5 (smrk ztepilý, 
místy borovice lesní). Biotop L2.3 – Tvrdé luhy nížinných řek: Tento typ biotopu se v území 
vyskytuje v místech se zvýšenou hladinou spodní vody, jedná se o sníženiny a jejich nejbližší 
okolí. V porostech dominuje dub letní, vrba jíva, místy hojně olše lepkavá, střemcha obecná  
a lípa srdčitá. V podrostu rostou v jarním aspektu např. orsej jarní, sasanka hajní, česnáček 
lékařský, křivatec jarní, ptačinec hajní, prvosenka jarní, dále zde hojně roste kapraď osténkatá, 
ostřice třeslicovitá, ostřice srstnatá, vrbina obecná, vrbina penízková, zběhovec plazivý,  
v letním období v podrostu hojně ostružiník křovitý, svízel přítula a kopřiva dvoudomá.  
V ojedinělých hlubších sníženinách roste rákos obecný. 

Biotop L3.1 – Hercynské dubohabřiny: 

Jedná se o porosty ve východní části území, kde ve stromovém patru převládají duby letní, dále 
se zde vyskytuje javor mléč, habr obecný, jeřáb ptačí, lípa malolistá, jilm habrolistý, střemcha 
obecná, místy javor jasanolistý, brslen bradavičnatý a hloh obecný. V podrostu hojně vrbina 
obecná, ostřice třeslicovitá, kostřava obrovská, ostřice lesní, popenec břečťanolistý, netýkavka 
malokvětá, zběhovec plazivý, česnáček lékařský, orsej jarní, krtičník hlíznatý, kakost smrdutý  
a místy hojně ostružiník křovitý. 

Biotopy L7.1 - Suché acidofilní doubravy: 

Jedná se o maloplošné porosty na vysychavých místech s dominancí dubů, břízy bělokoré,  
s příměsí borovice lesní a jeřábu ptačího, někde byly plochy částečně zalesněny borovicí lesní. 
V podrostu hojně metlička křivolaká, třtina rákosovitá, konvalinka vonná, jestřábník zední, 
bika bělavá, šťovík menší, lipnice hajní, brusnice borůvka, rozrazil rezekvítek, kostřava ovčí, 
violka vonná a rozrazil lékařský.  

Biotop L7.2 – Vlhké acidofilní doubravy: 

Pouze maloplošné porosty s přechodem do hercynských dubohabřin. V porostech převládá dub 
letní, bříza bělokorá, krušina olšová a střemcha obecná. V podrostu konvalinka vonná, kostřava 
obrovská, ostřice třeslicovitá, vrbina obecná, olešník kmínolistý, lipnice hajní, ocún jesenní, 
kapraď osténkatá, metlice trsnatá, zběhovec plazivý, medyněk měkký a mochna nátržník.  
V severní části území převládají mladé porosty listnatých dřevin, které se svým složením  
a podrostem přibližují biotopům L3.1 a L2.3. V jižní části území nalezneme kotlíky smrku 
ztepilého a paseky zalesněné borovicí lesní. Západně od dotčeného území se nachází vodní 
plocha s názvem Jezero, která vznikla těžbou štěrkopísku v minulosti. Břehy jsou poměrně 
strmé. Výskyt vegetace je vázán na úzkou příbřežní zónu. V těchto porostech dominuje rákos 
obecný, orobinec širolistý, sítina rozkladitá, rdest vzplývavý, stolístek klasnatý, psárka plavá  
a růžkatec ponořený. Na březích se vyskytují běžné druhy narušovaných stanovišť, místy jsou 
zapojené porosty ostružiníků. Vodní prostředí štěrkovny Jezero nebude realizací záměru 
ovlivněno. V území byl ojediněle zjištěn v blízkosti cest výskyt lopuchu hajního, druhu 
kategorie C4a (druh vyžadující pozornost) dle Červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich  
a Chobot, 2017). Na porostech dubu se místy vyskytuje ochmet evropský, který je také řazen 
do kategorie C4a (druh vyžadující pozornost) dle Červeného seznamu cévnatých rostlin 
(Grulich a Chobot, 2017). V prosvětleném okraji podél sousedící pískovny byl zjištěn výskyt 
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žebřice pyrenejské, která je také řazena k druhům vyžadujícím další pozornost (kategorie C4a) 
dle Červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich a Chobot, 2017). 

Výskyt živočichů v zájmovém území: 

Z obratlovců druhů byly v zájmovém území zaznamenány převážně druhy, které jsou schopné 
osidlovat hospodářské lesy s ochuzenou druhovou a prostorovou strukturou. Přehled všech 
pozorovaných druhů je uveden v příloze 2 v tabulce 3. Početněji se zde vyskytují běžní lesní 
ptáci, jako jsou pěnkava obecná, budníček menší, kos černý, drozd zpěvný, sojka obecná, 
strakapoud velký, šoupálci, brhlík lesní, zvonek zelený, holub hřivnáč a sýkora koňadra. Ze 
zvláště chráněných druhů byli zaznamenáni silně ohrožená žluva hajní, která ojediněle hnízdí 
ve fragmentech lužních lesů. Byl pozorován také silně ohrožený krahujec obecný a z lesních 
porostů v daném území je udáván i výskyt silně ohroženého jestřába lesního (NDOP 2018). 
Oba druhy mohou hnízdit v rámci dotčených lesních porostů, v roce provádění průzkumu zde 
však jejich obsazená hnízda nebyla nalezena. V zachovalejších zbytcích listnatých lesů byl 
opakovaně pozorován ohrožený strakapoud prostřední, který hnízdí v dutinách starších stromů. 
Také ohrožený lejsek šedý byl zaznamenán ve starších listnatých a smíšených porostech. Na 
okrajích lesního porostu v blízkosti vodní plochy Jezero nepočetně hnízdí ohrožený ťuhýk 
obecný a slavík obecný. Další chráněné druhy ptáků byly zastiženy, nebo jsou udávány (NDOP 
2018) ze sousední zatopené štěrkovně Jezero (např.: rákosník velký, ledňáček říční, pisík 
obecný, ostralka štíhlá, morčák velký, hohol severní, zrzohlávka rudozobá, čírka obecná, čírka 
modrá, kopřivka obecná, volavka bílá, rybák černý, morčák velký, potápka roháč, potápka 
malá, potápka černokrká, orel mořský atd.). Tyto a další druhy vodního ptactva využívají 
zatopenou štěrkovnu zejména v době tahu a k zimování. Někteří zde i nepočetně hnízdí. 
Realizace záměru na ně nebude mít negativní vliv, protože k zásahu do prostoru staré štěrkovny 
nedojde a lze vyloučit i riziko rušení, protože mezi štěrkovnou a místem záměru bude zachován 
pruh lesa. Podobně nebudou záměrem ovlivněny ani další druhy ptáků, které se v území 
vyskytují jen na přeletu. Ze zaznamenaných zvláště chráněných druhů to jsou břehule říční, 
jeřáb popelavý, krkavec velký, kavka obecná, rorýs obecný a vlaštovka obecná. Savci jsou  
v území zastoupeni zejména drobnými zemními druhy typickými pro lesní biotopy (norník 
rudý, myšice lesní) a jejich okraje (myšice křovinná, rejsek obecný). Na otevřených plochách 
na okrajích lesa se vyskytuje také hraboš polní. Z větších savců se na lokalitě běžně vyskytuje 
srnec obecný, liška obecná, lasicovité šelmy a také prase divoké. Ze zvláště chráněných druhů 
byla na lokalitě zaznamenána jen ohrožená veverka obecná. 

Na základě nálezů pobytových stop však lze její výskyt charakterizovat jako málo početný, 
výskyt je soustředěn do jehličnatých porostů. Ochranářsky významnou skupinou jsou netopýři. 
V dotčeném území bylo zjištěno několik druhů, které se ve vhodných biotopech vyskytují na 
většině našeho území. Většina jedinců byla zastižena při lovu podél cest nebo na místech  
s přítomností starších listnatých dřevin, v jejichž dutinách nacházejí netopýři úkryty. Výskyt 
plazů a obojživelníků je díky charakteru porostu na dotčené ploše spíšeojedinělý. Častěji se zde 
vyskytuje jen silně ohrožený slepýš křehký, který osidluje spíše listnaté porosty a místa  
s bohatším podrostem. Ojediněle byli uvnitř lesního porostu zaznamenáni také ohrožená 
ropucha obecná a silně ohrožený skokan štíhlý. Tito obojživelníci využívají vlhčí části lesa jako 
svůj terestrický biotop, jejich rozmnožování však probíhá mimo plochu ovlivněnou záměrem. 
Na okrajích lesa a březích vodní plochy Jezero se pak místy vyskytuje silně ohrožená ještěrka 
obecná a na březích zatopené štěrkovny se vyskytuje ohrožená užovka obojková, která zde loví 
potravu – zejména zelené skokany. Průzkum bezobratlých živočichů byl soustředěn na výskyt 
zvláště chráněných druhů, jejichž biotopy mohou být realizací záměru ovlivněny.  
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Také v případě této skupiny je rozmanitost zaznamenaných druhů dána především charakterem 
biotopu na sledované ploše. Vyšší diverzita byla zaznamenána v listnatých porostech a na 
okrajích lesa, kde je větší nabídka potravy, rozmanitější struktura vegetace a pronikají sem i 
druhy z okolních nelesních stanovišť. Ze zvláště chráněných druhů byl na dotčené ploše zjištěn 
výskyt ohroženého střevlíka Ullrichova a zlatohlávka skvostného. V lesních porostech se místy 
vyskytovaly menší kolonie ohrožených mravenců rodu Formica, na okrajích lesa a na pasekách 
se běžně vyskytovaly dělnice ohrožených čmeláků rodu Bombus. 

 

4.10 Silniční doprava 

Současné vedení komunikací I/37, III/0376 a III/3239 je Změnou č. 2 ÚP Stéblová 
respektováno. Prověřena byla možnost napojení nových lokalit na silniční a komunikační síť. 
Plocha ZM2/Z1 bude napojena ze sjezdu ze silnice I/37, plocha ZM2/Z2 a ZM2/Z3 ze sjezdu 
ze silnice II/333.  

 

4.11 Hluková zátěž 

Nejvýznamnější zdroje hluku v území představuje doprava po stávajících silničních  
komunikacích. Dalším zdrojem je také doprava na železnici. 

ÚP nevytváří rámec pro realizaci významných zdrojů hluku souvisejících např. s hlasitým 
provozem průmyslových areálů a technologií. Nové zdroje hluku v rámci návrhových ploch 
může představovat vymezení plochy dopravní infrastruktury – silniční – pro místní 
komunikace a parkoviště Z29. Rámec pro vznik nových zdrojů hluku mohou představovat 
rovněž nově vymezené plochy pro výrobu, či plochy občanské vybavenosti. 

Z pohledu eliminace hluku lze jako pozitivní označit rozvoj možností pro doplnění sídelní 
zeleně, jejíž realizace je umožněna v rámci ploch s rozdílným způsobem využití a představuje 
zatravnění, výsadbu keřů a stromů v zastavěném území a zastavitelných plochách. 

 

4.10 Archeologická naleziště 

Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem 
archeologického dědictví. 

 

4.11 Technická infrastruktura 

Změna č. 2 ÚP plochy technické infrastruktury stabilizuje, nové plochy nejsou ve Změně  
č. 2 ÚP navrhovány.  

 

4.12 Obyvatelstvo 

V obci Stéblová žije 200 obyvatel, průměrný věk obyvatelstva je 38,3 let. 

V rámci Změny č. 2 ÚP jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj ploch pro výrobu, rozvoj 
podnikatelských aktivit, posílení občanského vybavení, rekreačních možnosti. A dále pro 
využití ekonomického potenciálu, který zahrnuje možnost těžby nerostných surovin v ložisku 
štěrkopísku ve Stéblové. 
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5 Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 
územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na 
zvláště chráněná území a ptačí oblasti. 

Kvalita životního prostředí se odvíjí od charakteru osídlení území, intenzity zemědělské  
a průmyslové výroby a částečně je ovlivněna geografickými a morfologickými poměry. 
Řešeným územím je správní území obce Stéblová, které zahrnuje 1 katastrální území Stéblová. 

Obec je součástí Pardubicko – hradecké aglomerace, leží asi pár km severozápadně od 
krajského města Pardubice na silnici I/37 a železnici Pardubice-Hradec Králové.  

Vlivem velmi dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby na Pardubice a Hradec 
Králové. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní 
příležitosti v obci. Dobré životní prostředí, dostatek lesů a vodních ploch je atraktivní pro 
zájemce o výstavbu RD. Řešené území slouží též jako rekreační oblast. Z hlediska širších 
vztahů a významu obce je rozvoj obce soustředěn na podporu bydlení ve formě rodinných 
domů a drobné výroby. Funkce středisek zaměstnanosti a občanské vybavenosti budou plnit 
zejména větší města v širším území. V obci nejsou významné podnikatelské aktivity. 

Koeficient ekologické stability předmětného území obce Stéblová je 0,78, což značí, že jde  
o území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních 
pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu  
a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.  

Přímo v řešeném území se nenachází žádná z lokalit Natura 2000, významný negativní vliv na 
EVL a PO byl orgánem ochrany ŽP vyloučen. 

Území obce Stéblová nezahrnuje ani přírodně cenné oblasti spadající do režimu ochrany 
ZCHÚ. 

V území nejsou evidovány rovněž památné stromy. 

V území se nacházejí VKP ze zákona. Především se jedná o les, který bude Změnou č. 2 do 
velké míry zasažen. Celkem bude vykáceno v rámci plochy těžby 36 ha. Na dotčené lesní 
porosty navazují lesy obdobné kvality, které jsou součástí navazujících lesních porostů. Lesní 
porosty zaujímají v území 304 ha. 

V území jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES na nadregionální, regionální a lokální úrovni.  

V území není stanoveno záplavové území. 

Obec neleží v CHOPAV. 

Stávající režim podzemních vod může být v souvislosti s uplatněním Změny č. 2 ÚP ovlivněn. 

Z celkové výměry 784 ha dotčeného území obce Stéblová tvoří 178 ha zemědělská půda, z toho 
je 148 ha orná půda, 24 ha TTP a 6 ha zahrady. Lesní pozemky představují rozlohu 304 ha. Na 
vodní plochy připadá 9 ha, na zastavěné plochy 4 ha a ostatní plochy zabírají 288 ha. 

Jedná se o území málo až středně zalesněné. Dotčené lesní porosty jsou hospodářsky 
využívané. 

Dotčené pozemky spadající do režimu ochrany ZPF náleží k produkčně podprůměrným půdám 
IV: třídy ochrany ZPF. 

Území obce je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, územím s archeologickými nálezy. 
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Současným generelním problémem je zadržování vody v krajině. K zadržování vody v krajině 
přispívají také vodní plochy. V rámci písníků po ukončení těžby (v části těžby z vody) bude 
vybudována nová vodní plocha. V další části, kde bude probíhat těžba za sucha, dojde ke 
zpětnému zalesnění území. 

Problematické jevy v území může představovat rovněž vodní či větrná eroze. Při konkretizaci 
jednotlivých záměrů a uplatnění jednotlivých návrhových ploch je třeba dbát na minimalizaci 
eroze v dotčeném území.   

V řešeném území se nenachází významnější zdroj znečištění ovzduší. Místní přízemní 
znečištění zvyšuje automobilová doprava emisemi výfukových plynů a prašností. 

Území je ohroženo emisemi hluku a látek znečišťujících ovzduší z dopravy na komunikaci 
I/37, která je vedena zastavěným územím.  

Co se týče sociodemografických podmínek, je v obci patrný trend stárnutí.  

 

 

 

6 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD, 
včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných.  

Zastupitelstvo obce Stéblová schválilo usnesením č. 7-06/2018 ze dne 27. června 2018 ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Obsah Změny č. 2 Územního plánu Stéblová. 
Pořizovatel Magistrát města Pardubice zpracoval návrh Obsahu Změny č. 2 Územního plánu 
Stéblová, do kterého zapracoval jednotlivé požadavky zaslané od obce; v rámci procesu 
projednání návrhu zadání byly uplatněny další požadavky. Obsah Změny č. 2 byl projednán 
s Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí. Návrh Obsahu Změny  
č. 2 byl po jeho projednání schválen Zastupitelstvem obce Stéblová. 

Cílem této kapitoly je identifikovat ty oblasti životního prostředí, které mohou být realizací 
posuzovaného Návrhu Změny č. 2 ÚP ovlivněny. Realizace Návrhu Změny č. 2 ÚP tvoří 
z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí tzv. aktivní variantu, která se může určitým 
způsobem projevit na složkách životního prostředí. Není možné při současné míře neznalosti 
jednotlivých záměrů umístěných ve funkčních plochách kvalifikovaně vyhodnotit konkrétní 
vlivy na životní prostředí. Proto jsou v této kapitole hodnoceny vlivy vymezených ploch  
v rámci jejich regulativů na referenční cíle životního prostředí, které mohou potenciálně nastat 
za určitých podmínek realizace. Níže uvedené vyhodnocení tedy odpovídá potenciálním 
vlivům, které zahrnují danou míru neurčitosti. Při hodnocení byl využit princip předběžné 
opatrnosti, bylo tedy přihlédnuto k „nejhoršímu možnému scénáři“, který by mohl nastat 
potenciální realizací záměrů dle regulativů navrhovaných pro danou plochu. 

Návrh Změny č. 2 ÚP byl podrobně řešen a průběžně konzultován a korigován s ohledem na 
všechny známé limity území - přírodní, technické atp.  

V předkládané variantě jsou nové plochy navrhovány tak, aby jejich přínos a pozitivní vliv pro 
obec převážil případné negativní vlivy na životní prostředí předmětných katastrálních území. 
Jako druhé variantní řešení je brána nulová varianta, kdy nedojde k realizaci Změny č. 2 ÚP. 
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Základní hodnocení je provedeno tabulkovým systémem, kdy stejné nebo obdobné návrhové 
plochy jsou hodnoceny stejně. 

Možnosti hodnocení: 

Vliv – pozitivní (+), negativní (-), neutrální (0) 

Stav vlivu – přechodný (P), trvalý (T) 

Významnost vlivu – nevýznamný (0), málo významný (*), středně významný (**), velmi 
významný (***) 

Kumulace – ano (A), ne (N), jen pro některou z návrhových ploch (A/N) 

 

6.1 Vlivy na ovzduší a klima 

Zájmové území obce Stéblová nepředstavuje území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní 
situace je dána místními zdroji znečištění ovzduší, kterými jsou zejména doprava. Na celkové 
imisní situaci se do velké míry podílí i transport látek znečišťujících ovzduší ze širšího okolí.  

Významným zdrojem znečištění ovzduší, především z hlediska přízemního znečištění ovzduší, 
v tzv. dýchací zóně, je vytápění domácností.  

Změna č. 2 ÚP vymezuje plochy pro občanské vybavení, rekreaci, plochu drobné výroby  
a skladování a plochu těžby nerostů, které mohou zakládat rámec pro vznik nových zdrojů 
znečištění ovzduší.  

 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   -* T -* A 

ZM2/P1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová   -* T -* A 

ZM2/Z4 Stéblová   -* T -* A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   -* T -* A 

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

V souvislosti s návrhovou plochou výroby budou vytvořeny podmínky pro realizaci staveb  
a zařízení pro drobnou a řemeslnou výrobu. Služby mající charakter výroby, apod.  
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Budou tedy vytvořeny podmínky pro vznik nových zdrojů znečištění ovzduší, spalovacích či 
stacionárních. Dále s těmito plochami může souviset dopravní infrastruktura, která představuje 
mobilní zdroj znečištění ovzduší. V rámci těchto ploch nebudou vytvořeny podmínky pro 
rozvoj těžké průmyslové výroby.  

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

V rámci návrhových ploch pro občanské vybavení budou rovněž vytvořeny podmínky pro 
vznik nových zdrojů znečištění ovzduší, které by souvisely např. s vytápěním možných 
ubytovacích kapacit a stravovacích zařízení. 

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

Navržené plochy pro rekreaci nepředstavují potenciál významnějšího ovlivnění znečištění 
ovzduší v rámci jejich stanoveného přípustného využití, neboť jsou určeny zejména pro stavby 
pro rekreaci, rovněž ale také pro doplnění veřejné zeleně či přírodních koupališť. 

Plocha těžby nerostů – NT 

V souvislosti s touto plochou budou vytvořeny podmínky pro rozvoj těžby v předmětném 
území. Těžba je zdrojem emisí především tuhých znečišťujících látek, které jsou emitovány 
v důsledku manipulace s těženou surovinou (štěrkopísek). Obvyklé strojní vybavení k úpravě 
suroviny (jako jsou třeba nakladače, třídičky, apod.) může rovněž představovat zdroj prašnosti 
a emisí tuhých znečišťujících látek. Dalším zdrojem znečištění ovzduší v souvislosti s touto 
návrhovou plochou bude obslužná doprava a emise výfukových plynů. 

 

Z hlediska vlivů na ovzduší se předkládané plochy Změny č. 2 ÚP jeví celkově jako 
přijatelné.  

 

6.2. Vlivy na krajinný ráz 

Předmětný Návrh Změny č. 2 ÚP Stéblová vychází ze stávající urbanistické koncepce obce  
a navazuje na současnou urbanistickou kompozici a architektonickou strukturu území.  

Návrh Změny č. 2  ÚP je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou vymezeny 
v ustanovení § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Navrženo je účelné 
využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných  
a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického  
a architektonického a archeologického dědictví. 

Krajina je chráněna jako podstatná složka prostředí života obyvatel. 

Navržena je koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky 
území, navrženo je prostorové uspořádání území, stanoveny jsou podmínky pro provedení změn 
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území. 

Vytvořeny jsou podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, stanoveny jsou 
podmínky pro obnovu a rozvoj sídelního struktury a pro kvalitní bydlení. 

Vymezeny jsou plochy potřebné pro uspokojení potřeb rostoucího počtu obyvatel, dále jsou vymezeny 
přiměřené plochy pro občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   0 T 0 A 

ZM2/P1 Stéblová   0 T 0 A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová   0 T 0 A 

ZM2/Z4 Stéblová   0 T 0 A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   -* T -* A 

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha ZM2/Z1 se nachází na východním okraji obce uvnitř mimoúrovňového křížení silnice 
I/37. Plocha je určena pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba (předpokládá se 
vybudování stanice LPG). Plocha bude napojena ze sjezdu ze silnice I/37. Výměra plochy je 
0,29 ha. Vliv na stávající krajinnou kompozice obce není významný. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

Jako plochy občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní zařízení jsou vymezeny plochy  
ZM2/P1 (výměra 5,09 ha) a plocha ZM2/Z2 (výměra 0,38 ha). Na pozemcích, které jsou ve 
stávajícím ÚP vedeny jako plocha těžby nerostů – zastavitelná. Plochy ZM2/P1 a ZM2/Z2 
sloužily jako zázemí pro těžbu štěrkopísků a byly ve stávajícím ÚP vymezeny jako územní 
rezerva pro občanskou vybavenost po ukončení těžební činnosti. Plocha ZM2/Z2 navazuje na 
plochu ZM2/P1. Vzhledem k charakteru ploch se neočekává významný vliv na krajinný ráz 
území. Z hlediska stávajícího funkčního využití lze naopak očekávat pozitivní dopad na 
charakter předmětných pozemků. 

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

Pro účely rekreace je navržena plocha ZM2/Z3 - rekreace se specifickým způsobem využití, 
která se nachází mezi silnicí II/333 a vodní plochou a dnes již slouží pro rekreaci jako travnatá 
pláž. A dále je pro stejné účely vymezena plocha ZM2/Z4, která navazuje na již vymezené 
plochy  -  rekreace na plochách přírodního charakteru. Případné vlivy na krajinný ráz území lze 
označit za nevýznamné. 

Plocha těžby nerostů – NT 

Ovlivněným významný krajinným prvkem jsou lesy. V rámci Změny č. 2 ÚP Stéblová dojde 
k významným záborům PUPFL v rozsahu takřka 36 ha, přestože budou zábory rozloženy do 
časového horizontu 20 let, dojde k dotčení lesa jako VKP.  
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Předpokládaný roční zábor PUPFL (pozemků plnících funkci lesa) je cca 1,5 – 2,0 ha/rok, vše  
s ohledem na mocnost ložiska a v přepočtu na maximální roční těžbu a v neposlední řadě  
i s ohledem na plochu možné těžby a objem těžební činnosti, která je proveditelná v rozsahu 
20-ti let.  V rámci této činnosti je započtena i plocha pro zábor z důvodů zajištění roztěžení 
ložiska či výstavby sociálně technického zázemí a napojení na státní silniční síť.  

Na části plochy, která je plánována k těžbě na sucho (cca 16 ha), bude lesní porost obnoven. 

Na dotčené lesní porosty navazují lesy obdobné kvality, které jsou součástí navazujících 
lesních porostů. Plánované odlesnění bude postupné a na části plochy, která je plánována 
k těžbě na sucho, bude lesní porost obnoven. Vzhledem ke kvalitě dotčených lesních porostů  
a omezenému rozsahu těžby včetně způsobu následné rekultivace nedojde k významnému 
snížení funkce VKP v širším okolí zájmového území. 

 

V souvislosti s realizací návrhových ploch se předkládaná koncepce Změny č. 2 ÚP jeví 
jako přijatelná. Významný vliv na krajinný ráz představuje plocha těžby nerostů 
ZM2/K1, jejímž uplatněním dojde k záboru takřka 36 ha lesa. Vzhledem k tomu, že 
odlesnění bude pomalé a bude probíhat postupně v řádu 20 let, v intenzitě cca 1,5 – 2 ha 
za rok, bude tento dopad eliminován. Navíc část území bude znovu po ukončení těžby za 
sucha zalesněna. Nicméně konečný trvalý zábor cca 20 ha plochy, která bude po těžbě 
z vody v rámci rekultivace změněna na vodní plochu, představuje cca 7% z celkového 
rozsahu lesních porostů v obci a tento podíl bude výsledkem negativního dopadu na 
PUPFL v dotčeném území, stejně jako krajinný ráz obce. Vzhledem k tomu, že území je 
již v současné době silně antropogenně ovlivněno v souvislosti s těžením nerostných 
surovin v rámci vymezených ložisek, lze říci, že s ohledem na stanovenou dlouhodobou 
koncepci obce v rámci využívání území, která s touto variantou počítá, lze konstatovat, že 
vliv na krajinu lze v celkovém vyhodnocení označit za akceptovatelný. 

 

6.3 Vlivy na ZCHÚ 

Předmětné území obce Stéblová neleží v územní kolizi s přírodně cennou lokalitou spadající do 
režimu ochrany ZCHÚ. 

Zvláště chráněná území tedy nejsou návrhem koncepce Změny č. 2 ÚP Stéblová 
ovlivněna. 

 

6.4 Vlivy na CHLÚ a dobývací prostory 

V rámci Změny č. 2 ÚP je vymezena plocha pro těžbu nerostných surovin, která má pokrýt 
dobývacím prostorem ložisko štěrkopísku v obci Stéblová.  

Vlivem uplatnění návrhové plochy změny v krajině ZM2/K1 dojde k rozšíření těžby 
štěrkopísku v zájmovém území. V souvislosti se záměrem těžby se očekává kapacita vytěžené 
surovin cca 290.000 t/rok. Se záměrem souvisí odlesnění plochy cca 36 ha. Z toho část bude 
odpovídat těžbě za sucha, cca 16 ha, tato část bude poté v rámci rekultivace znovu zalesněna. 
Část těžby bude probíhat nad hladinou podzemní vody, cca 20 ha, v rámci rekultivace vznikne 
na území vodní plocha. Těžba v tomto dobývacím prostoru bude rozložena do časového 
horizontu 20 let.  
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová   0 T 0 A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   0 T 0 A 

ZM2/P1 Stéblová   0 T 0 A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová 0 T 0 A 

ZM2/Z4 Stéblová   0 T 0 A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   +* T +* A 

 

 

6.5 Vlivy na lokality Natura 2000 

Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany ŽP, kterým je Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství zn.: 20540/2018/OŽPZ/Le ze dne 15.3. 2018 nemůže 
mít předložená koncepce Změny č. 2 ÚP významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na 
evropsky významné lokality. V rámci správního území obce Stéblová se nevyskytuje žádná 
evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Nejbližší (cca 500 m) evropsky významná lokalita 
je lokalita U Pohránovského rybníka (CZ0533005), předmětem ochrany je zde lesák rumělkový 
(Cucujus cinnaberinus).Nejbližší (cca 900 m) ptačí oblast je ptačí oblast Bohdanečský rybník 
(CZ0531012), předmětem ochrany je zde chřástal kropenatý (Porzana porzana); k tomuto 
území se nevztahují kompetence Krajského úřadu, zde byl výkon státní správy na úseku 
ochrany přírody a krajiny svěřen dle zákona Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Druhou 
nejbližší (cca 11 km) ptačí oblastí je ptačí oblast Komárov (CZ0531013), předměty ochrany 
jsou zde kalous pustovka (Asio flammeus) a moták pilich (Circus cyaneus). 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci koncepce považuje Krajský úřad uvedené vzdálenosti za 

dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný vliv koncepce na evropsky významné 

lokality a ptačí oblasti, u nichž je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. 

 

 

6.6 Vlivy na ÚSES, migrační území 

Na předmětném území jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES na nadregionální a lokální 
úrovni. 

Část zájmového území se nachází v nadregionálním biocentru Bohdaneč. 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová   0 T 0 A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   -* T -* A 

ZM2/P1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová   -* T -* A 

ZM2/Z4 Stéblová   -* T -* A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   -* T -* A 

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha pro výrobu je vymezena mimo NRBC Bohdaneč i mimo další skladebné prvky ÚSES 
lokální úrovně. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

Jako plochy občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní zařízení jsou vymezeny plochy 
ZM2/P1 (výměra 5,09 ha) a plocha ZM2/Z2 (výměra 0,38 ha). Stávající stav je plocha těžby 
nerostů – zastavitelná. Plochy ZM2/P1 a ZM2/Z2 sloužily jako zázemí pro těžbu štěrkopísků  
a byly ve stávajícím ÚP vymezeny jako územní rezerva pro občanskou vybavenost po ukončení 
těžební činnosti. Plocha ZM2/Z2 navazuje na plochu ZM2/P1. Plochy se nachází uvnitř NRBC 
Bohdaneč. Vzhledem ke stávajícímu funkčnímu využití a navrhované funkci území v rámci 
Změny č. 2 ÚP se neočekávají významné negativní vlivy na funkčnost a celistvost NRBC. 

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

Pro účely rekreace je navržena plocha ZM2/Z3 - rekreace se specifickým způsobem využití, 
která se nachází mezi silnicí II/333 a vodní plochou a dnes již slouží pro rekreaci jako travnatá 
pláž. A dále je pro stejné účely vymezena plocha ZM2/Z4, která navazuje na již vymezené 
plochy  -  rekreace na plochách přírodního charakteru. Vzhledem ke stanovenému funkčnímu 
využití a praktickému stávajícímu využitá vymezených ploch se neočekávají významné 
negativní vlivy na NRBC Bohdaneč. 

Plocha těžby nerostů – NT 

Plocha ZM2/K1 pro těžbu nerostů je součástí nadregionálního biocentra (NRBC) 8 Bohdaneč. 
Ovlivnění funkce biocentra snížením jeho plochy vlivem plánované těžby bylo vyhodnoceno 
v posudku, který vypracovala firma GeoVision (2013). Závěrem bylo konstatováno, že 
na základě aktualizovaného vyhodnocení stavu mapovaných přírodních biotopů byla plocha 
19, 56 ha vymezena pro těžbu na plnou mocnost ložiska a plocha 16,26 ha pro těžbu nad 
hladinou podzemní vody, která musí být lesnicky rekultivována s využitím spontánní ecese 
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dřevin (GeoVision 2013). Dále se ve studii uvádí, že úbytek reprezentativních terestrických 
stanovišť o max. 1,67 % nijak závažně neohrožuje minimální plochu NRBC 8 Bohdaneč. 
Plánovaný záměr těžby v rozsahu 36 ha, kdy těžba z vody bude realizována na ploše 19,34 ha  
a těžba za sucha na ploše 16,32 ha, je v souladu s těmito doporučeními.  

 

Vzhledem k výše konstatovanému, lze očekávané vlivy Změny č. 2 ÚP Stéblová 
vyhodnotit jako akceptovatelné. 

 

6.7 Vlivy na ZPF 

S Návrhem Změny č. 2 ÚP jsou spojeny nároky na zábor ZPF.  Uvedené výměry záborů jsou 
maximální a vyjadřují celou rozlohu ploch změn (zastavitelných ploch a ploch přestavby), která 
nemusí být při navazujících řízeních odňata. 

Celková výměra přestavbových ploch je 5,09 ha, zábor ZPF není žádný.  

Celková výměra zastavitelných ploch je 3,40 ha, z toho zábor ZPF je 2,181 ha. 

Celková výměra ploch změny v krajině je 35,885 ha, z toho je zábor ZPF 0,077 ha a zábor 
PUPFL je 35,758 ha.  

Celkový zábor zemědělské půdy činí 2,181 ha. 

 

 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová 0 T 0 A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová -* T -* A 

ZM2/P1 Stéblová 0 T 0 A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová -* T -* A 

ZM2/Z4 Stéblová 0 T 0 A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová 0 T 0 A 
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Tab. č. 6: Zábory ZPF 

Lokalita 
 
Funkční   Celková výměra v ha   Výměra zemědělské půdy  BPEJ  Třída   

    využití            z  toho  Kultura   
      
Z toho     ochrany Parcela 

    Celkem 
 v 
zast.úz. 

mimo 
zas.  pozemku celkem 

v 
zast.úz. 

mimo 
zast.       

 ZM2/P1 OS  5,09  5,09    OSTATNÍ              

                        

ZM2/Z1 VD 0,29  0,29 OSTATNÍ        

            

ZM2/Z2 OS 0,38  0,38 ORNÁ 0,090  0,090 32110 IV.  

            

ZM2/Z3 RX 2,68  2,68 ORNÁ 2,014  2,014 32310 IV.  

     TTP 0,077  0,077    

ZM2/Z4 RX 0,05  0,05 OSTATNÍ          

            

ZM2/K1 NT 35,758  35,758 LES 35,758  35,758    

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

S vymezením plochy pro výrobu ZM2/Z1 nesouvisí nároky na zábor ZPF. Rozloha plochy je 
0,29 ha a je situována na druh pozemku v kategorii ostatní. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

Jako plochy pro občanské vybavení jsou navrženy plochy ZM2/Z2 a ZM2/P1. Plochy ZM2/P1 
a ZM2/Z2 sloužily jako zázemí pro těžbu štěrkopísků a byly ve stávajícím ÚP vymezeny jako 
územní rezerva pro občanskou vybavenost po ukončení těžební činnosti. Nedochází zde 
k záboru ZPF. Plocha ZM2/Z2 navazuje na plochu ZM2/P1 a je zde malý zábor ZPF, na 
půdách IV: třídy ochrany, tedy půdách produkčně podprůměrných, které nejsou využívány pro 
zemědělskou činnost. 

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

Jako plochy s funkčním využitím pro rekreaci je navržena plocha ZM2/Z3 - rekreace se 
specifickým způsobem využití, která se nachází mezi silnicí II/333 a vodní plochou a dnes již 
slouží pro rekreaci jako travnatá pláž. Přestože je spojena se záborem půd IV. třídy ochrany 
ZPF (druh pozemku: orná půda, TTP). A dále je pro stejné účely vymezena plocha ZM2/Z4, 
která navazuje na již vymezené plochy  -  rekreace na plochách přírodního charakteru a která 
nevyžaduje zábor ZPF. 

Plocha těžby nerostů – NT 

Plocha těžby nerostů ZM2/K1 neklade nároky na zábor ZPF. 
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Vzhledem k charakteru a rozsahu ploch, rovněž ke stávajícímu nezemědělskému využití a 
nízké produkční schopnosti půd v ochranném režimu ZPF, lze případné vlivy Změny č. 2 
ÚP na ZPF označit za přijatelné. 

 

6.8 Vlivy na PUPFL 

Předmětná Změna č. 2 ÚP představuje nároky na zábor takřka 36 ha lesních pozemků. Tyto 
nároky jsou spojeny s nově vymezenou plochou těžby nerostů.  

Posuzovaný záměr předpokládá, že v rámci plochy plánovaného DP Stéblová VII. bude, na 
základě vydaného souhlasu dle lesního zákona, provedeno odnětí pozemků plnících funkci lesa 
v ploše záměru v hodnotě 35,7580 ha, neboť celá plocha plánované těžby je zařazena do plochy 
zařazené do pozemků lesních. 

Předpokládaný roční zábor PUPFL (pozemků plnících funkci lesa) je cca 1,5 – 2,0 ha/rok, vše  
s ohledem na mocnost ložiska a v přepočtu na maximální roční těžbu a v neposlední řadě  
i s ohledem na plochu možné těžby a objem těžební činnosti, která je proveditelná v rozsahu 
20-ti let.  V rámci této činnosti je započtena i plocha pro zábor z důvodů zajištění roztěžení 
ložiska či výstavby sociálně technického zázemí a napojení na státní silniční síť. 

 
 

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová 0 T 0 A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   0 T 0 A 

ZM2/P1 Stéblová   0 T 0 A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová 0 T 0 A 

ZM2/Z4 Stéblová 0 T 0 A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   -** T -** A 

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Návrhová plocha pro výrobu neklade nároky na zábor PUPFL. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

Návrhové plochy pro občanskou vybavenost nekladou nároky na zábor PUPFL. 

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

Návrhové plochy rekreace nepředstavují nároky na PUPFL. 
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Plocha těžby nerostů - NT 

Veškeré pozemky související s plochou těžby nerostů ZM2/K1 jsou vedeny v katastru jako 
lesní pozemky a jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění a záměr bude 
vyžadovat jejich trvalý zábor.  

V rámci uvažovaného záměru vymezení stanovení DP Stéblová VII. (plocha cca 36 ha)                                
a následné těžební činnosti v hranicích bloků zásob se bude jednat po postupný zábor cca 34 ha 
lesních pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné provozní etapy nebude zábor větší 
(máme tím na mysli provozní etapu jednoho roku), než 1,5 - 2 ha. 

Pro vlastní roztěžení ložiska, vybudování technického a sociálního zázemí a dopravního 
napojení se počítá z cca 3 ha plochy. V rámci sanačních a rekultivačních prací pak bude 
provedena rekultivace na vodní plochu v ploše vzniklého jezera cca 19 ha a cca 16 ha bude 
rekultivováno zpětným zalesněním. 

V rámci projekční přípravy je nejprve nutné zajistit souhlas dle §14 lesního zákona ke 
stanovení dobývacího prostoru. 

Následně po stanovení dobývacího prostoru, budou prováděny jednotlivé provozní zábory 
v ploše max. 1,5 - 2 ha na základě vydaných jednotlivých rozhodnutí o trvalém odnětí lesních 
pozemků. 

Trvalé odnětí bude provedeno a úhrady z něho plynoucí z provedených výpočtu plateb za trvalé 
odnětí pozemků z plnění funkce lesa, dále pak z plateb za předčasné smýcení, náhradu 
vlastníkovi, atd. 

Na části území, kde bude prováděno těžení suroviny za sucha, dojde v rámci rekultivace území 
k opětovnému zalesnění. Část území, kde bude probíhat těžba z vody, bude trvale odňata  
a vznikne zde nová vodní plocha. Znamená to tedy, že cca 20 ha lesních pozemků bude 
nenávratně vykáceno, tato rozloha představuje z celkových cca 304 ha lesa na území obce 6,67 
%. Přestože vliv na lesní pozemky bude rozložen do časového horizontu 20 let a odlesňování 
bude pomalé, bude tento dopad představovat významný vliv na PUPFL.  Podrobné 
vyhodnocení vlivů uplatnění předmětné plochy a konkrétního záměru na těžbu štěrkopísku 
v ložisku nerostných surovin je nutno provést při hodnocení vlivů konkrétního záměru na 
životní prostředí (EIA). 

 

6.9 Vlivy na flóru, fauna a ekosystémy 

Předmětné území řešené Změnou č. 2 ÚP se nenachází v územní kolizi ze ZCHÚ či lokalitami 
Natura 2000. Předmětnými plochami Změny č. 2 ÚP Stéblová může být dotčeno NRBC 
Bohdaneč. 

Dále budou jako VKP ze zákona dotčeny lesní porosty. 
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   0 T 0 A 

ZM2/P1 Stéblová   0 T 0 A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová 0 T 0 A 

ZM2/Z4 Stéblová 0 T 0 A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   -* T -* A 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha pro výrobu je situována na východním okraji obce uvnitř mimoúrovňového křížení 
silnice I/37. Druhem pozemku je ostatní plocha. Neočekává se, že by vlivem uplatnění této 
plochy došlo k významným negativním vlivům na flóru a faunu dotčeného území. Přírodně 
cenné lokality spadající do režimu ochrany ZCHÚ, Natura 2000 či ÚSES nebudou plochou 
dotčeny, stejně jako významné terestrické či vodní ekosystémy. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

Jako plochy občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní zařízení jsou vymezeny plochy 
ZM2/P1 (výměra 5,09 ha) a plocha ZM2/Z2 (výměra 0,38 ha). Stávající stav je plocha těžby 
nerostů – zastavitelná. Plochy ZM2/P1 a ZM2/Z2 sloužily jako zázemí pro těžbu štěrkopísků  
a byly ve stávajícím ÚP vymezeny jako územní rezerva pro občanskou vybavenost po ukončení 
těžební činnosti. Plocha ZM2/Z2 navazuje na plochu ZM2/P1.Potenciální vliv na flóru, faunu, 
či významné ekosystémy je nevýznamný.  

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

Pro rekreaci jsou navrženy plochy ZM2/Z3 - rekreace se specifickým způsobem využití, která 
se nachází mezi silnicí II/333 a vodní plochou a dnes již slouží pro rekreaci jako travnatá pláž. 
A dále je pro stejné účely vymezena plocha ZM2/Z4, která navazuje na již vymezené plochy  -  
rekreace na plochách přírodního charakteru. Plocha ZM//2/Z3 je navržena na pozemcích orné 
půdy a TTP. Vzhledem k tomu, že již dnes slouží k vymezené funkci, neočekávají se významné 
vlivy na biotu či ekosystémy v dotčeném území. Plocha ZM2Z4 se nachází na druhu pozemku 
ostatní plocha. Neočekává se, že by byly významně ovlivněny vzácné druhy živočichů  
či přírodně cenné ekosystémy. 

Plocha těžby nerostů - NT 

Veškeré pozemky související s plochou těžby nerostů ZM2/K1 jsou vedeny v katastru jako 
lesní pozemky a jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění a záměr bude 
vyžadovat jejich trvalý zábor.  
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V rámci uvažovaného záměru vymezení stanovení DP Stéblová VII. (plocha cca 36 ha)                        
a následné těžební činnosti v hranicích bloků zásob se bude jednat po postupný zábor cca 34 ha 
lesních pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné provozní etapy nebude zábor větší 
(máme tím na mysli provozní etapu jednoho roku), než 1,5 - 2 ha. 

Pro vlastní roztěžení ložiska, vybudování technického a sociálního zázemí a dopravního 
napojení se počítá z cca 3 ha plochy. V rámci sanačních a rekultivačních prací pak bude 
provedena rekultivace na vodní plochu v ploše vzniklého jezera cca 19 ha a cca 16 ha bude 
rekultivováno zpětným zalesněním. 

V rámci projekční přípravy je nejprve nutné zajistit souhlas dle §14 lesního zákona ke 
stanovení dobývacího prostoru. 

Následně po stanovení dobývacího prostoru, budou prováděny jednotlivé provozní zábory 
v ploše max. 1,5 - 2 ha na základě vydaných jednotlivých rozhodnutí o trvalém odnětí lesních 
pozemků. 

Trvalé odnětí bude provedeno a úhrady z něho plynoucí z provedených výpočtu plateb za trvalé 
odnětí pozemků z plnění funkce lesa, dále pak z plateb za předčasné smýcení, náhradu 
vlastníkovi, atd. 

Uplatnění plochy si vyžádá postupné vykácení lesních porostů na ploše o rozloze 36 ha  
a následnou skrývku lesní hrabanky, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Většinu dotčených 
lesních porostů tvoří hospodářské lesy, jejichž struktura je ovlivněna lesním hospodařením. 
Fragmentárně se v dotčeném území vyskytují lesní porosty s přirozenější druhovou i věkovou 
skladbou a jsou v nich zastoupeny i starší duby. Zde je podrost bohatší a místy je vyvinuto  
i keřové patro. Realizací záměru budou dotčeny všechny přítomné druhy rostlin, neboť dojde  
k zániku jejich biotopů. Dojde tak k lokálnímu snížení jejich populací. Dotčené porosty jsou 
součástí rozsáhlejších lesů, které v okolí záměru zůstanou zachovány. Lze proto vyloučit riziko 
vymizení zjištěných druhů z daného území, protože v navazujících porostech nacházejí 
srovnatelně kvalitní biotopy. V území byl zjištěn výskyt tří druhů kategorie C4a (druh 
vyžadující pozornost) dle Červeného seznamu cévnatých rostlin (Grulich a Chobot, 2017). 
Jedná se o lopuch hajní, ochmet evropský a žebřici pyrenejskou. Realizací záměru bude dotčen 
jejich biotop, může dojít ke snížení jejich početnosti, ale protože je jejich výskyt znám  
i z okolních lesních porostů, nepředpokládáme jejich vymizení z okolí záměru. Je možné, že po 
ukončení těžby v území, které bude vytěženo suchou cestou a následně rekultivováno, budou 
rostliny území znovu kolonizovat. Vznik prosluněných okrajů může znamenat posílení 
populace žebřice pyrenejské. 

K ovlivnění společenstva živočichů dojde působením přímých i nepřímých vlivů, které budou 
spojeny s realizací záměru. Jedná se o ztrátu jimi užívaných biotopů, případně riziko přímého 
ovlivnění jedinců při odlesňování a skrývkách nadložních vrstev zeminy. Nepřímé ovlivnění 
bude spočívat v působení rušivých vlivů, které jsou spojeny s realizací a provozem záměru. 
Jedná se o zvýšení hlukového zatížení v oblasti a rušivých vlivů spojených 

se zvýšeným pohybem techniky a osob. Těžba bude probíhat postupně, takže každý rok bude 
odstraněna plocha lesního porostu o rozloze cca 1,5–2,0 ha. Nedojde tedy k jednorázovému 
odlesnění celé zájmové lokality, takže přítomné druhy živočichů budou moci před postupující 
těžbou ustupovat do okolních lesů, které mají srovnatelnou kvalitu. V důsledku realizace 
záměru, resp. úbytku biotopů však dojde k poklesu početnosti populací většiny živočišných 
druhů vázaných na danou oblast.  
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Z výsledků biologického průzkumu vyplývá, že kromě široce rozšířených a hojných druhů 
budou dotčeny i některé vzácnější a zvláště chráněné druhy, jejichž výskyt je soustředěn do 
fragmentů starších přírodě bližších listnatých porostů. Nicméně srovnatelně kvalitní lesy, se 
vyskytují i v navazujícím okolí, takže realizace záměru nebude znamenat ohrožení existence 
jejich populací v dané oblasti. Z výsledků terénních šetření je také zřejmé, že celá řada 
živočišných druhů je v daném území vázána na okraje lesů a vodní plochy, které v minulosti 
vznikly právě těžbou štěrkopísku. Dá se tedy očekávat, že i v případě plánované těžebny, která 
bude částečně rekultivována na vodní plochu, dojde časem k jejímu osídlení těmito organismy, 
a tedy i ke zvýšení početnosti jejich populací. Uvedené vlivy se dotknou také zvláště 
chráněných druhů, které byly na zájmové lokalitě zjištěny. Podrobnější budou zhodnoceny 
v samostatném posouzení vlivu záměru těžby štěrkopísku v ploše ZM2/K1 na životní prostředí 
(SEA). 

 

Vlivy koncepce Změny č. 2 ÚP na flóru, faunu a ekosystémy se jeví jako mírně negativní 
s nutností dodržovat nástroje k ochraně životního prostředí a rovněž přijetí opatření, 
která budou blíže specifikována v navazujících řízeních. Celkově lze říci, že budou 
ovlivněny především hospodářsky využívané lesy bez přítomnosti zvláště chráněných 
druhů rostlin. Většina vyskytujících se druhů fauny je běžná a je schopna se vyskytovat  
i v těžbou narušených lesích. Neočekává se, že by mělo dojít k narušení populací druhů 
vyskytujících se živočichů a jejich životaschopnosti. 

 

6.10 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Předmětným územím protéká Opatovický kanál, který patří ke střednímu povodí Labe. 

Zásobování vodou je stabilizované, lokality budou zásobovány ze stávajících vodovodních 
řadů.  

Odkanalizování je stabilizované. V rámci zastavitelných ploch bude řešeno hospodaření 
s dešťovými vodami tak, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů.  

PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   -* T -* A 

ZM2/P1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová   -* T -* A 

ZM2/Z4 Stéblová   -* T -* A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   -* T -* A 



ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ 

hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území 

 

60 

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

Plocha výroby rozvíjí podmínky pro výrobu nesnižující kvalitu vod v okolí. Plocha může 
souviset se zhoršením přirozených retenčních schopností krajiny. Přímé znečištění podzemních 
či povrchových vod hrozí pouze při případných havarijních stavech týkajících se technologie 
výroby a budou následně ošetřeny v souladu s platnou legislativou např. vypracováním 
havarijních plánů dle vodního zákona.  

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

V souvislosti s navrženými plochami pro občanské vybavení dojde k vytvoření podmínek pro 
rozvoj staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport, ubytování, stravování a obsluhu území. 
V souvislosti s těmito plochami může dojít k mírnému navýšení spotřeby pitné vody. Rovněž 
mohou být produkovány vody odpadní, které mohou při nevhodné likvidaci ovlivňovat kvalitu 
povrchových vod. Zastavěním ploch dojde rovněž k mírnému ovlivnění přirozených retenčních 
schopností krajiny. 

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

V rámci návrhových ploch pro rekreaci budou vytvořeny podmínky pro rozvoj ubytování, 
sportu a tělovýchovy, veřejného stravování, což představuje mírně zvýšené nároky na spotřebu 
pitné vody a naopak zvýšenou produkci vod odpadních, které mohou případně ohrozit kvalitu 
povrchových vod. Se zastavěním ploch rovněž souvisí mírné ovlivnění přirozených retenčních 
schopností krajiny. V rámci těchto ploch budou rovněž vytvořeny podmínky pro rozvoj veřejné 
zeleně, což představuje pozitivní dopad na hospodaření s vodou v krajině. 

Plocha těžby nerostů - NT 

Část těžby je plánována z vody. Bude se tedy pravděpodobně jednat o strojní metodu těžby  
zpod vodní hladiny, kdy podstatná část těžené suroviny je pod vodní hladinou, tak se jedná 
jednoznačně o mokrý proces s využitím tzv. důlních vod. Čerpaná důlní voda bude 
pravděpodobně vracena po využití zpět. Těžba kvartérních štěrkopísků pod hladinou podzemní 
vody může ovlivnit hladinu podzemní vody, což může představovat negativní vliv na režim 
podzemních vod v předmětném území. Lze očekávat, že v místě čerpání podzemní vody dojde 
k poklesu hladiny podzemní vody, zatímco v místě, kde bude vracena voda do horninového 
prostředí, dojde naopak ke zvýšení hladiny podzemních vod. Lze předpokládat, že vliv bude 
úměrný velikosti těžební jámy a také umístění čerpání a vypuštění vod vzhledem ke směru 
proudění podzemních vod.  

Co se týče chemismu podzemních vod, nemělo by vzhledem k technologii těžby štěrkopísku 
docházet ke změnám, tudíž tento vliv lze vyloučit. 

Vliv na povrchové vody v území vzhledem dotování vodních toků z podzemních vod by neměl 
být obecně významný, neboť využitá voda v rámci těžební technologie bude navrácena zpět do 
prostředí, byť k tomu může docházet v širším území v rámci těžební jámy. 

Nároky na spotřebu pitné vody v souvislosti s touto plochou nebudou pravděpodobně 
významné. S ohledem na technologii těžby nerostných surovin a obvyklá technická opatření je 
možná kontaminace podzemních a povrchových vod málo pravděpodobná a je spojena pouze 
se vznikem mimořádných událostí a havarijních stavů. 

Pro těžbu za sucha se s využitím technologické vody neuvažuje. 
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Předpokládané vlivy Změny č. 2 ÚP na kvalitu povrchových a podzemních vod lze označit 
celkově za přijatelné.  

 

6.11 Vlivy na dopravní infrastrukturu 

Současné vedení komunikací I. a III. třídy, tj. komunikace I/37, III/0376 a III/3239, které 
dopravně obsluhují dotčené území obce Stéblová, je Změnou č. 2 ÚP respektováno. Nové 
návrhové plochy nejsou Změnou č. 2 ÚP vymezeny. 

Prověřena byla možnost napojení nových lokalit na silniční a komunikační síť. Plocha ZM2/Z1 bude 
napojena ze sjezdu ze silnice I/37, plocha ZM2/Z2 a ZM2/Z3 ze sjezdu ze silnice II/333.  

 

Předkládanou koncepcí Změny č. 2 ÚP nebude dopravní infrastruktura dotčena. 

 

6.12 Vlivy na hmotné statky, kulturní památky a architektonické a archeologické dědictví 

Hmotný majetek a kulturní památky předmětného území nejsou Změnou č. 2 ÚP dotčeny. 

Území obce Stéblová je považováno za území s archeologickými nálezy.  

V případě odkrytí míst archeologických nálezů, budou kontaktovány příslušné subjekty a bude 
proveden záchranný archeologický průzkum. 

Architektonické charakteristiky území nebudou Změnou č. 2 ÚP dotčeny. 

Z hlediska možných dopadů Změny č. 2 ÚP na hmotné statky, kulturní památky  
a architektonické či archeologické dědictví předmětného území lze předkládanou 
koncepci Změny č. 2 ÚP považovat za přijatelnou. 

 

6.13 Vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví 

Z hlediska možných dopadů Změny č. 2 ÚP na obyvatelstvo a lidské zdraví lze hodnotit 
koncepci vzhledem k více dílčím vlivům. Ty zahrnují ovlivnění přírodních charakteristik  
a kvality životního prostředí v souvislosti s dopadem na jednotlivé složky přírody, které 
společně jako celek determinují kvalitu přírodních hodnot v území a vytvářejí tak jeden ze 
základních předpokladů pro lidské zdraví.  

Dalším aspektem je ovlivnění demografického rozvoje a spokojenosti obyvatelstva vzhledem 
k posílení a rozvoji ploch pro rekreaci, občanskou vybavenost, podnikání a pracovní 
příležitosti, čímž dochází ke zkvalitnění životního prostředí v souvislosti s ekonomickými  
a sociálními možnostmi území.  

Vlivy na lidské zdraví jsou problematicky hodnotitelné, neboť jejich posuzování nezahrnuje 
pouze porovnávání předpokládaných hladin hluku, emisí znečišťujících látek atd. s legislativně 
stanovenými limity, ale také by mělo zohlednit obtížně stanovitelné subjektivní pocity obyvatel 
(faktor pohody), a to především u citlivých skupin populace (děti, senioři). Vlivy na 
obyvatelstvo jsou dány také zohledněním soukromých a veřejných zájmů na rozvoj území při 
zohlednění jeho společenského a hospodářského potenciálu. Celkově souvisí s rozvojem území, 
které přispívá k vyváženému progresu obce, efektivně využívá všech silných stránek  
a charakteristik území, s ohledem na jeho přírodní hodnoty a limity.  
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PLOCHA  
ZMĚNY 

VLIV STAV 
VLIVU 

VÝZNAMNOST  
VLIVU 

KUMULACE, 
SEKUNDÁRNÍ 

VLIV ATD. 

Plocha pro výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba - VD 

ZM2/Z1 Stéblová   -* T -* A 

Plochy pro občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení - OS 

ZM2/Z2 Stéblová   +* T +* A 

ZM2/P1 Stéblová   +* T +* A 

Plochy pro rekreaci se specifickým využitím - RX 

ZM2/Z3 Stéblová   +* T +* A 

ZM2/Z4 Stéblová   +* T +* A 

Plocha pro těžbu nerostů - NT 

ZM2/K1 Stéblová   -* T -* A 

 

Slovní vysvětlení zjištěných vlivů: 

Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba – VD 

V souvislosti s návrhovou plochou výroby lze očekávat možný negativní vliv z hlediska 
vytvoření podmínek pro vznik nových zdrojů znečištění ovzduší a emisí hluku. Pozitivním 
aspektem je rozšíření nabídky pracovních příležitostí v obci. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – OS  

V oblasti občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena plocha 
ZM2/P1 (výměra 5,09 ha) a plocha ZM2/Z2 (výměra 0,38 ha). Stávající stav je plocha těžby 
nerostů – zastavitelná. Plochy ZM2/P1 a ZM2/Z2 sloužily jako zázemí pro těžbu štěrkopísků  
a byly ve stávajícím ÚP vymezeny jako územní rezerva pro občanskou vybavenost po ukončení 
těžební činnosti. Plocha ZM2/Z2 navazuje na plochu ZM2/P1. Rozvoj občanské vybavenosti 
představuje pozitivní dopad na kvalitu obyvatel v obci.  

Plochy rekreace se specifickým využitím – RX 

Pro účely rekreace je navržena plocha ZM2/Z3 - rekreace se specifickým způsobem využití, 
která se nachází mezi silnicí II/333 a vodní plochou a dnes již slouží pro rekreaci jako travnatá 
pláž. A dále je pro stejné účely vymezena plocha ZM2/Z4, která navazuje na již vymezené 
plochy  -  rekreace na plochách přírodního charakteru. Rozšíření podmínek pro rozvoj 
rekreačních aktivit představuje z hlediska dopadů na obyvatelstvo pozitivní vliv. 

Plocha těžby nerostů - NT 

Veškeré pozemky související s plochou těžby nerostů ZM2/K1 jsou vedeny v katastru jako 
lesní pozemky a jsou definovány zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění a záměr bude 
vyžadovat jejich trvalý zábor. V rámci uvažovaného záměru vymezení stanovení DP Stéblová 
VII. (plocha cca 36 ha) a následné těžební činnosti v hranicích bloků zásob se bude jednat po 
postupný zábor cca 34 ha lesních pozemků po provozních etapách, kdy v ploše jedné provozní 
etapy nebude zábor větší (máme tím na mysli provozní etapu jednoho roku), než 1,5 - 2 ha. 
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Pro vlastní roztěžení ložiska, vybudování technického a sociálního zázemí a dopravního 
napojení se počítá z cca 3 ha plochy. V rámci sanačních a rekultivačních prací pak bude 
provedena rekultivace na vodní plochu v ploše vzniklého jezera cca 19 ha a cca 16 ha bude 
rekultivováno zpětným zalesněním. 

V rámci projekční přípravy je nejprve nutné zajisti souhlas dle § 14 lesního zákona ke 
stanovení dobývacího prostoru. 

Následně po stanovení dobývacího prostoru, budou prováděny jednotlivé provozní zábory 
v ploše max. 1,5 - 2 ha na základě vydaných jednotlivých rozhodnutí o trvalém odnětí lesních 
pozemků. 

Trvalé odnětí bude provedeno a úhrady z něho plynoucí z provedených výpočtu plateb za trvalé 
odnětí pozemků z plnění funkce lesa, dále pak z plateb za předčasné smýcení, náhradu 
vlastníkovi, atd. 

Nejvýznamnější vliv by mohl vzniknout v důsledku realizace těžby v rámci návrhové plochy 
pro těžbu nerostů ZM2/K1. V důsledku realizace této plochy a jejího plánovaného využití, 
kterým je záměr dobývání nerostů, resp. těžba štěrkopísku, je nutno počítat se zvýšením emisí 
tuhých znečišťujících látek, jak v rámci samotné těžby, tak v rámci manipulace s vytěženým 
materiálem. A rovněž vzhledem k související dopravě, která bude materiál odvážet.  

Podrobné zhodnocení možných negativních vlivů na lidské zdraví je nutno provést v rámci 
hodnocení vlivů konkrétního záměru na životní prostředí (EIA).  Případné negativní vlivy je 
nutno eliminovat návrhem vhodných opatření na technické zabezpečení těžby, případně na 
technologii výroby, manipulaci s materiálem, atd. 

Pozitivní dopad je spjat s rozšířením nabídky pracovních příležitostí a obecně pozitivním 
ekonomickým dopadem pro obec. 

 

Očekávané vlivy koncepce Změny č. 2 ÚP na obyvatelstvo a lidské zdraví lze celkově 
vyhodnotit jako přijatelné. 
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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH ZMĚN 

Pro hodnocení je použito následující stupnice: 

+1 potenciálně pozitivní vliv plochy na složku ŽP  

  0 potenciálně nulový nebo minimální vliv plochy na složku ŽP (velmi malý rozsah) 

 1 potenciálně negativní vliv plochy na složku ŽP (přímý i nepřímý, lokální) 

 2 potenciálně významný negativní vliv plochy na složku ŽP (velký rozsah) 
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ZM2/Z1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

ZM2/Z2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
+ 

0 

ZM2/Z3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
+ 

0 

ZM2/Z4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
+ 

0 

ZM2/P1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
+ 

0 

ZM2/K1 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 1 

 

 

Nově vymezené plochy byly navrhovány na základě Obsahu Změny č. 2 ÚP Stéblová, 
s ohledem na rozvojové potřeby obce, individuální požadavky, požadavky prověření možností 
území, aktuální trend a efektivnost v hospodárném využívání území, stejně jako s ohledem na 
stávající přírodní a další limity a charakteristiky území.  

Návrhové plochy byly vymezovány z komplexního pohledu, se snahou o logické a efektivní 
využívání dané lokality, v návaznosti na stávající urbanistickou kompozici obce  
a architektonické a krajinné charakteristiky území. 

Návrh Změny č. 2 ÚP je zpracován v jedné variantě řešení. 
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7 Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitelných 
metod vyhodnocení včetně jejich omezení.  

Hodnocená koncepce Změny č. 2 ÚP je navržena pouze v jedné variantě řešení. Jako druhá 
varianta ke srovnání je brána varianta nulová, kdy záměry předmětné koncepce Změny č. 2 ÚP 
nebudou realizovány. 

Možnosti hodnocení: 

+ pozitivní vliv 

-           negativní vliv 

0          bez vlivu nebo nevýznamný vliv 

± ambivalentní vliv (zahrnuje kladné i záporné vlivy) 

*  vliv je možno vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat navrženými opatřeními 

OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

Udržitelný rozvoj území + 0 Realizace Změny č. 2  ÚP povede k posílení 
pilířů udržitelného rozvoje území obce. 
Pozitivní příspěvek lze definovat především 
v podpoře dvou pilířů – ekonomického  
a sociálního, za udržení dobrého stavu 
pilíře environmentálního. 

Jsou navrženy rozvojové plochy pro občanské 
vybavení a rekreaci. A to v návaznosti na 
již vymezené území obdobného funkčního 
využití, jako uvedení stávajícího stavu do 
souladu s vymezením území v platné ÚPD, 
nebo v rámci rekultivace území po těžbě 
nerostů. Rovněž jsou také vytvořeny 
podmínky pro rozvoj podnikatelských 
aktivit. A v rámci návrhové plochy pro 
těžbu nerostů jsou dále rozvíjeny podmínky 
pro využití ekonomického potenciálu 
území, který je spjat s ložiskem nerostných 
surovin. Ve snaze o udržení 
environmentálního pilíře jsou do maximální 
možné míry respektovány přírodní hodnoty 
území. Nejvýznamnějším vlivem je zábor 
cca 36 ha PUPF, z nichž bude cca 16 ha po 
odtěžení znovu zalesněno. Rovněž je 
odlesňování rozloženo do časového 
horizontu 20 let tak, aby docházelo 
k pomalému odlesňování a vytvoření 
prostoru pro kompenzaci, ať už v rámci 
opětovného zalesňování, tak v rámci 
adaptace rostlinných a živočišných druhů 
na nové přírodní charakteristiky území. 

Krajinný ráz ±* 0 Krajinný ráz území obce Stéblová je do velké 
míry determinován přítomností ložisek 
nerostných surovin a jejich postupnou těžbou. 
V rámci území jsou dominantní také písníky, 
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OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

které vznikly rekultivací po minulých 
těžbách. Lze konstatovat, že vzhledem 
k navrženým způsobům rekultivace  
a postupnému odlesňování území lze 
s ohledem na stanovené ložisko nerostných 
surovin a dlouhodobou koncepci s pokrytím 
dobývacími prostory označit vliv na VKP 
jako přijatelný, za dodržení uvedených 
podmínek postupného odlesňování a následné 
rekultivace. V souvislosti s dalšími 
návrhovými plochami se neočekává 
významné ovlivnění stávající krajinné 
kompozice obce Stéblová a krajinného rázu 
území. Plochy občanské vybavenosti ZM2/P1 
a ZM2/Z2 sloužily jako zázemí pro těžbu 
štěrkopísků a byly ve stávajícím ÚP 
vymezeny jako územní rezerva pro 
občanskou vybavenost po ukončení těžební 
činnosti. V oblasti rekreace je navržena 
plocha ZM2/Z3 - rekreace se specifickým 
způsobem využití, která se nachází mezi 
silnicí II/333 a vodní plochou a dnes již 
slouží pro rekreaci jako travnatá pláž. A dále 
je pro stejné účely vymezena plocha ZM2/Z4, 
která navazuje na již vymezené plochy  -  
rekreace na plochách přírodního charakteru. 

Prostupnost krajiny -* 0 Biologická prostupnost území může být 
vzhledem ke ztrátě lesních porostů a rušivé 
činnosti v rámci těžební činnosti omezena. 
Vzhledem k tomu, že v okolí se nachází 
porosty obdobné kvality, lze očekávat, že 
budou moci být využívány jiné koridory 
k biologické prostupnosti území. V rámci 
rekultivace části území, kde dojde 
k vytvoření nové vodní plochy bude 
migrační prostupnost omezena trvale, 
v části území, kde dojde k rekultivaci 
zalesněním, bude migrační prostupnost 
území znovu obnovena. 

Krajinný pokryv -* 0 Předkládaná Změna č. 2 ÚP Stéblová klade 
nároky na zábor PUPFL v rozloze takřka 36 
ha. K odlesnění bude docházet postupně 
v horizontu 20 let, s intenzitou cca 1,5 – 2 
ha/rok. Co se týče nově vymezené plochy pro 
těžbu nerostů a následné rekultivace území: 
Následná rekultivace území, na němž bude 
probíhat těžba z vody, bude představovat 
vytvoření vodní plochy s břehovými partiemi, 
která vytvoří možnost zvýšit diverzitu 
prostředí tvarováním a sklonem břehů  
a vytvářením nových biotopů a nik vhodných 
pro cenné skupiny rostlin a živočichů 
(pískomilná společenstva a mokřadů). Další 
část území, na němž bude probíhat těžba za 
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sucha, bude následně zalesněna dle dispozic 
vlastníka pozemků (Lesy ČR s.p.). 

V rámci ostatních návrhových ploch dojde 
k dotčení druhů pozemků, kterými jsou 
ostatní plochy, orná půda a trvalý travní 
porost. Do režimu ochrany ZPF spadají 
pozemky pro návrhové plochy ZM2/Z2 (OS) 
a ZM2/Z3 (RX), v rozsahu 0,38 ha, resp. 2,68 
ha. 

Natura 2000  0 0 
Dle stanoviska příslušného orgánu ochrany 
ŽP, kterým je KÚ Pardubického kraje, zn.: 
20540/2018/OŽPZ/Le, nemůže mít 
předložená koncepce Změny č. 2 ŹUP 
Stéblová mít významný vliv na vymezené 
ptačí oblasti ani na evropsky významné 
lokality. V rámci správního území obce 
Stéblová se nevyskytuje žádná evropsky 
významná lokalita ani ptačí oblast.                     

ZCHÚ 0 0 
V předmětném území nejsou vymezena 
Zvláště chráněná území, patřící mezi 
velkoplošná či maloplošná ZCHÚ. Vliv 
Změny č. 2 ÚP na tyto přírodně cenné 
lokality byl tedy vyloučen. 

ÚSES ±* 0 Skladebné prvky ÚSES budou Změnou č. 2 
ÚP Stéblová ovlivněny v souvislosti 
s návrhovou plochou těžby nerostů ZM2/K1. 

Plocha ZM2K1 je součástí okrajové části 
nadregionálního biocentra (NRBC) 8 
Bohdaneč. Ovlivnění funkce biocentra 
snížením jeho plochy vlivem plánované těžby 
bylo vyhodnoceno v posudku, který 
vypracovala firma GeoVision (2013). 
Závěrem bylo konstatováno, že na základě 
aktualizovaného vyhodnocení stavu 
mapovaných přírodních biotopů byla plocha 
19, 56 ha vymezena pro těžbu na plnou 
mocnost ložiska a plocha 16,26 ha pro těžbu 
nad hladinou podzemní vody, která musí být 
lesnicky rekultivována s využitím spontánní 
ecese dřevin (GeoVision 2013). Dále se ve 
studii uvádí, že úbytek reprezentativních 
terestrických stanovišť o max. 1,67 % nijak 
závažně neohrožuje minimální plochu NRBC 
8 Bohdaneč. Plánovaný záměr těžby 
v rozsahu 36 ha, kdy těžba z vody bude 
realizována na ploše 19,34 ha a těžba za 
sucha na ploše 16,32 ha, je v souladu s těmito 
doporučeními.  

Na území NRBC Bohdaneč se nachází rovněž 
návrhové plochy ZM2/2, ZM2/3, ZM2/4  
a ZM2/P1. Vzhledem k charakteru  
a plánovanému využití ploch se však 
neočekávají významné negativní vlivy. 
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Památné stromy 0 0 Evidované památné stromy se na území obce 
Stéblová nenachází. 

VKP -* 0 V území není registrovaný VKP. Dotčeným 
VKP ze zákona bude les. Celková rozloha 
záboru představuje takřka 36 ha, což 
představuje z 304 ha zalesněného území 
obce Stéblová 12 % podíl. Lze konstatovat, 
že půjde o poměrně rozsáhlý a významný 
zábor, s dopadem na krajinný ráz území. 
Předpokládané odlesňování však bude 
postupné v časovém horizontu 20 let, 
s očekávanou intenzitou odlesnění cca 1,5 – 
2 ha/rok. Navíc v území, na kterém bude 
probíhat těžba za sucha, bude v rámci 
rekultivace provedeno opětovné zalesnění  
a navrácení pozemků do PUPFL v souladu 
s požadavky Lesů ČR. Trvalý zábor tak 
představuje 20 ha, což přestavuje úbytek 
cca 7 % lesa oproti původnímu stavu. 
Krajinný ráz území obce Stéblová je do 
velké míry determinován přítomností 
ložisek nerostných surovin a jejich 
postupnou těžbou. V rámci území jsou 
dominantní také písníky, které vznikly 
rekultivací po minulých těžbách. Lze 
konstatovat, že vzhledem k navrženým 
způsobům rekultivace a postupnému 
odlesňování území lze s ohledem na 
stanovené ložisko nerostných surovin  
a dlouhodobou koncepci s pokrytím 
dobývacími prostory označit vliv na VKP 
jako přijatelný, za dodržení uvedených 
podmínek postupného odlesňování  
a následné rekultivace. 

Fauna a flóra -* 0 
Uplatněním koncepce Změny č. 2 ÚP 
Stéblová a realizací záměrů v rámci 
návrhových ploch nemůže dojít  
k zásahům do přírodně cenných ekosystémů 
v rámci ZCHÚ, lokalit Natura 2000. 
Návrhové plochy leží v územní kolizi 
s NRBC Bohdaneč.  
Vlivy koncepce Změny č. 2 ÚP na flóru, 
faunu a ekosystémy se jeví jako mírně 
negativní s nutností dodržovat nástroje 
k ochraně životního prostředí a rovněž přijetí 
opatření, která budou blíže specifikována 
v navazujících řízeních. Celkově lze říci, že 
budou ovlivněny především hospodářsky 
využívané lesy bez přítomnosti zvláště 
chráněných druhů rostlin. Většina 
vyskytujících se druhů fauny je běžná a je 
schopna se vyskytovat i v těžbou narušených 
lesích. Neočekává se, že by mělo dojít 
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k narušení populací druhů vyskytujících se 
živočichů a jejich životaschopnosti. Následná 
rekultivace území, na němž bude probíhat 
těžba z vody, bude představovat vytvoření 
vodní plochy s břehovými partiemi, která 
vytvoří možnost zvýšit diverzitu prostředí 
tvarováním a sklonem břehů a vytvářením 
nových biotopů a nik vhodných pro cenné 
skupiny rostlin a živočichů (pískomilná 
společenstva a mokřadů). Další část území, na 
němž bude probíhat těžba za sucha, bude 
následně zalesněna dle dispozic vlastníka 
pozemků (Lesy ČR s.p.). 

Dešťová voda ±* 0 Návrhem zastavitelných ploch budou 
ovlivněny přirozené retenční schopnosti 
území, odtokové poměry by však neměly být 
významně negativně dotčeny. Změna č. 2 ÚP 
vytváří podmínky pro zvýšení přirozených 
retenčních schopností v krajině rozvojem 
podmínek pro doplnění veřejné zeleně 
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití.  

Přirozená retence území bude rovněž 
ovlivněna významným odlesněním v rámci 
návrhové plochy těžby nerostů, které bude 
ovšem rozloženo do horizontu 20 let. Navíc 
cca 16 ha (z 36 ha celkem) určených pro 
těžbu za sucha, bude po vytěžení znovu 
zalesněno.  

Vodní zdroje  -* 0 
Vymezené plochy pro občanské vybavení, 
rekreaci a plocha výroby rovněž vyžaduje 
dodávku pitné vody, která bude vyřešena 
napojením na stávající vodovodní systém. 
V rámci návrhové plochy pro těžbu nerostů se 
očekává využití tzv. důlních vod pro 
technologii těžby a zpracování těžené 
suroviny. Předpokládá se, že tato voda bude 
vrácena zpět do místa, odkud bude pro 
uvedené účely čerpána. 

Povrchová voda   -* 0 Kvalita povrchových vod může být negativně 
ovlivněna v souvislosti se zvýšenou produkcí 
odpadních vod v rámci provozu konkrétních 
záměrů odpovídajícím stanovenému 
funkčnímu využití vymezených ploch. 
Ohrožení kvality či množství povrchových 
vod se neočekává v souvislosti s realizací 
plochy těžby nerostů. Možné ohrožení může 
být spjato pouze s mimořádnými událostmi, 
jejich vznik by měl být minimalizován 
navrženými technickými opatřeními. 
Následná rekultivace území, na němž bude 
probíhat těžba z vody, představuje vytvoření 
nové vodní plochy s břehovými partiemi.  
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Prameniště 0 0  

Podzemní voda  -* 0 K potenciálnímu negativnímu ovlivnění 
podzemních vod může dojít v rámci 
návrhové plochy změn v krajině ZM2/K1, 
která je vymezena jako plocha pro těžbu 
nerostů. V souvislosti s tím, že se očekává, že 
část těžby (na ploše cca 20 ha) bude probíhat 
za mokra, na úrovní hladiny podzemní vody, 
může dojít ke změnám režimu podzemních 
vod v dotčeném území. Lze očekávat, že 
v místě čerpání podzemní (důlní) vody pro 
účely technologie těžby dojde ke snížení 
hladiny podzemních vod, naopak v místě 
navrácení vod do horninového podloží bude 
docházet k jejímu navýšení. Ovlivněn tím 
může být rovněž směr proudění podzemních 
vod v podloží.  

Odpadní voda +* 0 Změna č. 2 ÚP respektuje stávající 
stabilizovaný kanalizační systém.  Lokality 
budou na tento systém napojeny.  

V souvislosti s uplatněním Změny č. 2 ÚP se 
očekává možný nárůst produkce odpadních 
vod, především v souvislosti s plochami pro 
rekreaci a občanskou vybavenost, kde jsou 
v rámci přípustného využití vytvořeny 
podmínky rovněž pro rozšíření ubytovacích  
a stravovacích kapacit. Odpadní vody 
z plochy pro výrobu nelze v tuto chvíli blíže 
specifikovat, lze očekávat produkci 
splaškových odpadních vod, případné vody 
z použitých technologií budou splňovat 
požadavky kanalizačního řádu nebo budou 
likvidovány v režimu zákona o odpadech. 

Záplavová území 0 0 Návrhové plochy Změny č. 2 ÚP nejsou 
vymezovány v záplavovém území. 

CHOPAV 0 0 Předmětné území obce Stéblová neleží 
v územní kolizi s Chráněnou oblastí 
přirozené akumulace vod. 

Vodovod  0 0 Změna č. 2 ÚP respektuje současný systém 
zásobování pitnou vodou z místního 
vodovodu. Navrhované lokality budou na 
tento systém napojeny. 

ZPF  -* 0 Zábory ZPF se týkají pouze dvou ploch, a to 
návrhové plochy ZM2/Z2 pro občanskou 
vybavenost, která zaujímá rozlohu 0,38 ha a 
je navržena na orné půdě, přičemž zabírá 0,09 
ha půdy IV. třídy ochrany ZPF. Plocha 
ZM2/Z3 pro rekreaci, s rozlohou 2,68 ha, 
z toho se 2,091 ha nachází na půdách IV. 
třídy ochrany ZPF. S ostatními návrhovými 
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plochami není zábor ZPF spjat. Vzhledem 
k tomu, že jsou zabírány půdy IV. třídy 
ochrany, tedy produkčně podprůměrné, lze 
vliv na ZPF celkově označit jako přijatelný. 

PUPFL  -* 0 V souvislosti s předkládanou Změnou č. 2 
ÚP jsou kladeny poměrně vysoké nároky na 
zábor PUPFL v dotčeném území, které 
představují rozlohu takřka 36 ha. V málo až 
středně zalesněném území obce Stéblová 
může být tento vliv poměrně negativní. 
Nicméně tento zábor bude rozložen do 
horizontu cca 20 let (1,5 – 2 ha/rok). Navíc 
část těžby bude prováděna za sucha, a to na 
území o rozloze cca 16 ha, přičemž v této 
části bude provedeno opětovné zalesnění po 
dokončení těžby v rámci rekultivace území.  
V ochranném pásmu lesa jsou situovány 
plochy ZM2/2, ZM2/3 a ZM2/4. 

Horninové prostředí  -* 0 Horninové prostředí bude dotčeným 
záměrem ovlivněno v rámci uplatnění 
dobývacích prostor v ložisku štěrkopísku. 
Plocha CHLÚ Stéblová - Týnišť a kontury 
státního ložiska Stéblová 5a čl. 3135001 je 
zakreslena již ve stávajících územně-
plánovacích dokumentacích obce Stéblová, 
vytěžení této plochy je řešeno dlouhodobě  
a koncepčně. Očekává se těžba suroviny 
v rozsahu 290.000 t/rok v časovém horizontu 
20 let. 

Geomorfologie 0 0  

Geologie  0 0  

Chráněná ložisková území +* - Změnou č. 2 ÚP Stéblová budou vytvořeny 
podmínky pro další využití geologických 
zásob vyhrazených nerostů (štěrkopísky) 
v CHLÚ. 

 

Sesuvná území 0 0  

Klima  0 0  

Ovzduší  ±* - V souvislosti s návrhem Změny č. 2 ÚP 
Stéblová dojde k vytvoření podmínek pro 
zhoršení stávající kvality ovzduší. Vzhledem 
k vymezení plochy pro výrobu, ale taktéž 
vzhledem k návrhovým plochám občanské 
vybavenosti a rekreace budou lze očekávat 
vznik nových zdrojů znečištění ovzduší, 
kterými jsou jak lokální topeniště, související 
doprava, tak možnost zdrojů spojených 
s výrobní technologií. Nejsou vytvářeny 
podmínky pro rozvoj těžké průmyslové 
výroby. Z hlediska ovlivnění kvality ovzduší 
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představuje negativní dopad také těžba 
nerostných surovin (štěrkopísku), v rámci 
plochy pro těžbu nerostů, kdy bude docházet 
k emitování především tuhých znečišťujících 
látek v souvislosti s těžbou a manipulací 
suroviny (třídění, úprava, doprava atd.). 
Očekávané vlivy na kvalitu ovzduší jsou 
přijatelné za dodržení minimalizačních 
opatření (eliminace tuhých znečišťujících 
látek v období těžby a manipulace se 
surovinou).  

Obyvatelstvo    ±* 0    V souvislosti se Změnou č. 2 ÚP Stéblová se 
očekávají pozitivní i negativní vlivy na 
obyvatelstvo. Pozitivní vlivy jsou spjaty 
zejména s rozšířením podmínek pro rekreaci 
a občanskou vybavenost území. Pozitivní 
vliv také představuje možnost rozšíření 
nabídky pracovních míst v rámci všech ploch 
s rozdílným způsobem využití. Negativní 
dopady mohou být spjaty s realizací plochy 
výroby, která může zakládat rámec pro vznik 
nových zdrojů znečištění ovzduší a rovněž 
zdrojů emisí hluku. Nejvýznamnějším 
záměrem je realizace těžby v ložisku 
štěrkopísku, s čímž je spjato zvýšení imisní 
zátěže, především koncentrací tuhých 
znečišťujících látek a rovněž emisí hluku. Z 
pohledu sociálně ekonomického má 
plánovaná plocha rovněž pozitivní potenciál , 
a to především z hlediska rozvoje pracovních 
příležitostí a ekonomického přínosu pro 
obec. 

Lidské zdraví ±* 0 Pozitivní vliv představuje podpora 
rekreačního využívání území a rozvoj 
občanského vybavení pro tělovýchovné a 
sportovní aktivity. V souvislosti s uplatněním 
návrhové plochy pro výrobu může dojít ke 
vzniku nových zdrojů emisí hluku a látek 
znečišťujících ovzduší. Nejvýznamnější vliv 
by mohl vzniknout v důsledku realizace 
těžby v rámci návrhové plochy pro těžbu 
nerostů ZM2/K1. V důsledku realizace této 
plochy a jejího plánovaného využití, kterým 
je záměr dobývání nerostů, resp. těžba 
štěrkopísku, je nutno počítat se zvýšením 
emisí tuhých znečišťujících látek, jak v rámci 
samotné těžby, tak v rámci manipulace 
s vytěženým materiálem. A rovněž vzhledem 
k související dopravě, která bude materiál 
odvážet. Podrobné zhodnocení možných 
negativních vlivů na lidské zdraví je nutno 
provést v rámci hodnocení vlivů konkrétního 
záměru na životní prostředí (EIA).  Případné 
negativní vlivy je nutno eliminovat návrhem 
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vhodných opatření na technické zabezpečení 
těžby, případně na technologii výroby, 
manipulaci s materiálem, atd. 

 

 

Hluk    -* 0 Vlivem uplatnění Změny č. 2 ÚP mohou být 
vytvořeny podmínky pro realizaci nových 
zdrojů hluku v rámci rozvoje ploch pro 
výrobu a plochy pro těžbu nerostných 
surovin. 

Historické památky 0 0    Nemovité kulturní památky jsou 
respektovány, v jejich blízkosti nejsou 
navržena zastavitelná území, s ohledem na 
zachování autenticity. 

Archeologické nálezy + 0    Území obce Stéblová je územím 
archeologických nálezů. Pokud budou během 
realizace staveb zjištěny archeologické 
nálezy, je povinností stavitele tuto skutečnost 
ohlásit na Archeologický ústav AV a provést 
na lokalitě záchranný archeologický 
průzkum. 

Energetické zdroje -* 0 Změna č. 2 ÚP respektuje stávající 
elektroenergetický systém obce. 

Navržené plochy budou napojeny na stávající 
síť.                                                             

Technická infrastruktura 0 0 Změna č. 2 ÚP respektuje stávající systém 
technické infrastruktury a připouští její rozvoj 
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. 
Nové plochy technické infrastruktury nejsou 
navrhovány. 

 

Silniční doprava 0 0 V oblasti dopravní infrastruktury nejsou 
Změnou č. 2 ÚP Stéblová stanoveny žádné 
změny. Prověřena byla možnost napojení 
nových lokalit na silniční a komunikační síť. 
Plocha ZM2/Z1 bude napojena ze sjezdu ze 
silnice I/37, plocha ZM2/Z2 a ZM2/Z3 ze 
sjezdu ze silnice II/333.  

Vymezené koridory silniční dopravy I/37, 
III/0376, III/3239 a III/0373 jsou 
respektovány. 

 

Železniční doprava 0 0  

Cyklodoprava  0 0  

Rekreace  + 0 Pro rozvoj rekreace vymezuje Změna č. 2 ÚP 
Stéblová dvě nové plochy. ZM2/Z3 - rekreace 
se specifickým způsobem využití, výměra 
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OČEKÁVANÉ VLIVY 
NA: 

PŘEDKLÁDANÁ 
VARIANTA  

NULOVÁ 
VARIANTA 

POZNÁMKA 

2,68 ha (dnes již slouží pro rekreaci jako 
travnatá pláž). 

A ZM2/Z4 -  rekreace na plochách přírodního 
charakteru, výměra 0,05 ha, plocha je 
vymezena na břehu vodní plochy těžby 
štěrkopísků. 

Nakládání s odpady 0 0 Změna č. 2 ÚP respektuje stávající systém 
nakládání s odpady a připouští jeho rozvoj 
v rámci ploch s rozdílným funkčním 
využitím. 

Výrobní zóny + 0 Změna č. 2 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj 
podnikatelských aktivit v souvislosti 
s návrhovou plochou VD (plochy výroby  
a skladování – drobná a řemeslná výroba) 
Navržena je plocha ZM2/Z1 – plochy výroby 
a skladování – drobná a řemeslná výroba 
(předpokládá se výstavba stanice LPG) o 
výměře 0,29 ha. 

 

Ekonomika + 0 Rozvoj ploch občanské vybavenosti, ploch 
rekreace a ploch výroby vytváří podmínky 
pro ekonomický rozvoj obce Stéblová a 
zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Rozvoj 
ekonomického potenciálu obce je spojen 
rovněž s vymezením nové plochy pro těžbu 
nerostů ZM2/K1, která představuje stanovení 
nového dobývacího prostoru v ložisku 
štěrkopísku. 

 
 

Vyhodnocení vlivů předkládané koncepce Změny č. 2 ÚP na udržitelný rozvoj území a na 
životní prostředí bylo provedeno ve znění přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, resp. dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 
zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

V průběhu hodnocení dílčích vlivů koncepce Změny č. 2 ÚP Stéblová byl zjištěn významný 
negativní vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa. Bude se jednat o postupné odlesnění 
cca 36 ha v časovém horizontu 20 let, s intenzitou odlesnění cca 1,5-2 ha/rok. Část odlesněného 
území (určená pro těžbu za sucha) bude po odtěžení znovu zalesněna. Trvalé odlesnění se tedy 
týká plochy cca 20 ha, což z celkových cca 304 ha lesa ve správním území obce činí cca 6,67 
%. Jedná se o les, který je hospodářsky využívaný. I po plánovaných opatřeních v rámci 
rekultivace a časového rozložení odlesnění, je však nutno konstatovat, že vliv plochy změny 
v krajině pro těžbu nerostů ZM2/K1 bude významný. 

Vzhledem k tomu navrhuje zpracovatel SEA využít nástroj k podrobnému zhodnocení 
možných vlivů v rámci Vyhodnocení vlivů konkrétního záměru těžby štěrkopísku na životní 
prostředí (EIA), kde vzhledem k bližším podrobnostem o charakteru záměru, časové ose apod., 
budou moci být, ať už v rámci samotné dokumentace EIA, či v rámci samostatných odborných 
studií, podrobněji vyhodnoceny očekávané a pravděpodobné vlivy záměru na PUPFL a bude 
možno navrhnout také adekvátní opatření, jejichž dodržením bude vliv na lesní pozemky do 
maximální možné míry eliminován. 

V průběhu zpracování hodnocení SEA a na základě zjištěné míry dopadů řešené koncepce na 
jednotlivé dílčí složky životního prostředí a lidské zdraví nebyly identifikovány další závažné 
záporné vlivy, které by vyžadovaly navržení opatření pro jejich předcházení, snížení nebo 
kompenzaci. 

Zpracovatel hodnocení SEA tudíž žádná opatření pro tyto účely nenavrhuje.  

 

 

 
9 Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do 

územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení 

Předkládaná koncepce Změny č. 2 ÚP nebyla řešena variantně. Předpoklady případných 
negativních vlivů Změny č. 2 ÚP na jednotlivé složky životního prostředí byly zpracovatelem 
územně plánovací dokumentace řešeny operativně a byly zohledněny při vymezování nových 
návrhových ploch. V rámci návrhu řešení předkládané koncepce územního plánu byly v rámci 
možností maximálně respektovány požadavky na ochranu životního prostředí a všech jeho 
složek. Návrhové plochy stejně jako stanovené podmínky využití zohlednily především 
přírodně cenné hodnoty dotčeného území. 

Vliv na jednotlivé složky životního prostředí byl hodnocen u všech vymezovaných ploch. 

Koncepce Změny č. 2 ÚP je zpracována v souladu s platnou legislativou na úseku územního 
plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů. 

Změna č. 2 ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, 
vydaných správních rozhodnutí a vlastností území.  
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Většina limitů či nositelů limitů využití území je zároveň považována za hodnoty území, a to 
jak přírodní či kulturní, tak i civilizační.  

Jako podklad pro identifikaci jevů v území byly využity ÚAP (Územně analytické podklady 
pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice 2016) a další podklady 
poskytnuté v průběhu zpracování Změny č. 2 ÚP. 

Do Návrhu Změny č. 2 ÚP byly zapracovány relevantní závěry a doporučení oborových 
koncepcí Pardubického kraje (především pak ZÚR Pardubického kraje) a dále nadřazených 
koncepcí jako je PÚR ČR, nebo je s nimi v souladu.  

Relevantní strategické dokumenty vztahující se k předmětnému území jsou harmonizovány 
s národními cíli v oblasti ochrany životního prostředí. Změna č. 2 ÚP je s těmito koncepcemi 
víceméně v souladu. 

Další sledovanou úrovní je úroveň krajská, jejíž relevantní strategické dokumenty jsou 
harmonizovány s národními cíli v oblasti ochrany životního prostředí. Změna č. 2 ÚP je 
s těmito koncepcemi taktéž víceméně v souladu. 

Řešení Změny č. 2 ÚP je v souladu se Zadáním. 

 

 

 

10  Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí 

Environmentální ukazatele jsou vhodně zvolené sumární ukazatele, které jsou základem 
posuzování nejen stavu životního prostředí, ale i účinnosti a adekvátnosti politických 
rozhodnutí, tj. politiky ochrany životního prostředí jako celku.  

Většina indikátorů jsou relativní veličiny vztažené na jednotku rozlohy, na obyvatele, na 
jednotku HDP apod. Cílem indikátorů je odkrytí potencionálních rizik pro různé oblasti 
životního prostředí a lidské zdraví. Rozsáhlý soubor ukazatelů byl vypracován pro potřebu 
Státní politiky životního prostředí a je rozdělen do dvou skupin: 

a) sociální a ekonomické ukazatele (pozn. nejsou předmětem posouzení územního 
plánu) 

b) environmentální ukazatele 

V souvislosti s posuzováním vlivů Změny č. 2 ÚP na životní prostředí, udržitelný rozvoj území  
a lidské zdraví se jedná vždy o hodnocení, v němž je nutné souhrnné posouzení jednotlivých 
záměrů Změny č. 2 ÚP, jednotlivě i jako celku, a to z hlediska více faktorů a kritérií, kdy se 
hledá určitý kompromis mezi potencionálními negativními vlivy koncepce na samostatné 
oblasti a rozvojovými potřebami daného území.  

Vzhledem k nutnosti komplexnosti posuzování koncepce a zahrnutí mnoha různých souvislostí 
je důležité stanovit si prioritní cíle a požadavky, na základě nichž se potom jednotlivým 
kritériím přikládá různý stupeň důležitosti.  

Poté se na pomyslné misky vah dávají možné negativní vlivy na složky životního prostředí  
a lidské zdraví na jedné straně a na straně druhé očekávané profity z nových rozvojových 
ploch. 
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Ke zhodnocení možných vlivů jednotlivých záměrů Změny č. 2 ÚP se po jejich realizaci 
mohou použít monitorovací ukazatele, díky kterým je možno posoudit vlivy vyvolané změnami 
využití území dané oblasti.  

Prostřednictvím monitorovacích ukazatelů je také možno kontrolovat dodržování navržených 
opatření v rámci hodnocení koncepce, která předcházela její realizaci. Dle § 55 zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je pořizovatel Změny č. 2 ÚP (Magistrát města Pardubice) 
povinen předložit zastupitelstvu obce min 1x za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu, 
jejíž součástí jsou vlivy uplatňování Změny č. 2 ÚP na životní prostředí. 

Monitorování může být iniciováno rovněž na základě připomínek veřejnosti (obtěžování 
nadměrným hlukem, zápachem, atd.). 

Navržené environmentální ukazatele pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na 
životní prostředí z hlediska relevantnosti Změny č. 2 ÚP a kontextu s cíli ochrany životního 
prostředí, které jsou obsaženy ve Státní politice životního prostředí (2012 - 2020): 

 

Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 

Indikátor: vývoj energetické účinnosti (objem výroby, dopravy či služeb zajištěný určitým 
množstvím energie) 

Indikátor: materiálová náročnost HDP (vyhodnocení vývoje efektivity, s jakou jsou materiály 
vstupující do ekonomického systému přeměňovány na ekonomický výstup) 

 

Ochrana vod 

Indikátor: stav útvarů povrchových vod 

Indikátor: stav útvarů podzemních vod 

Indikátor: Čištění městských odpadních vod 

 

Předcházení vzniku odpadů 

Indikátor: celková produkce odpadů 

Indikátor: produkce a nakládání s komunálním odpadem 

Indikátor: struktura nakládání s odpady 

 

Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí 

Indikátor: eroze půdy (indikátor je vyjádřen jako podíl plochy potenciálně ohrožené vodní a 
větrnou erozí na celkové rozloze zemědělské půdy) 

 

Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší 

Indikátor: emise SO2, NOx, NH3, VOC, PM2,5 (porovnání vývoje emisí od roku 2000 
v kg/rok; zároveň vyhodnocuje naplňování národních emisních stropů pro rok 2020 

Indikátor: podíl území s překročenými imisními limity a cílovými imisními limity 
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Ochrana přírody a krajiny 

Indikátor: využití území (sledování vývoje způsobů využívání krajiny) 

Indikátor: retenční schopnost krajiny 

Indikátor: fragmentace krajiny (fragmentace krajiny dopravou a fragmentace říčních systémů) 

Indikátor: počet původních ohrožených druhů v ČR (pro kriticky ohrožené, ohrožené a 
zranitelné druhy) 

Indikátor: druhová skladba lesů 

Indikátor: suburbanizace (vývoj migrace obyvatelstva mezi městskými a přilehlými 
venkovskými oblastmi) 

Indikátor: hluková zátěž (hluková zátěž obyvatelstva, hluková zátěž ekosystémů, včetně 
problematiky vymezení tichých oblastí v krajině) 

 

Dalšími indikátory mohou být: 

 změny intenzity dopravy na hlavních dopravních komunikacích (%) 

 počet obyvatel vystavených hlukové zátěži (% obyvatel) 

 koeficient ekologické stability krajiny (plochy ekologicky stabilních ploch ku plochám 
ekologicky nestabilních ploch) 

 účinnost opatření k ochraně krajinného rázu 

 účinnost opatření k minimalizaci vlivů na PUPFL 

 účinnost opatření k ochraně podzemních vod 

 

V případě zjištění negativních vlivů je třeba ihned sjednat nápravu.  

 

 

 

 

11  Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska 
minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

Navržená opatření pro předcházení, eliminaci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů 
vychází z výše uvedených hodnocení v kapitolách 6 a 7 a z podmínek pro využití jednotlivých 
ploch definovaných v Návrhu Změny č. 2 ÚP, které zpracovatel dokumentace SEA považuje za 
odpovídající.  

Při rozhodování z hlediska minimalizace zjištěných negativních vlivů na životní prostředí pro 
jednotlivé vymezené plochy jsou zpracovatelem SEA navrženy a sumarizovány následující 
požadavky:  

 při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření nových 
výhledů a průhledů 
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 zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním krajinné zeleně 

 uplatňovat ochranu dřevin rostoucích mimo les, před případným kácením získat 
potřebné povolení obecního úřadu 

 kácení dřevin provádět mimo vegetační období před hnízděním ptáků, tj. od října 
do začátku března 

 ponechat staré kmeny stromů a pařezy na okrajích lokality jako biotop pro 
vyskytující se druhy živočichů 

 v rámci těžební plochy vytvořit vhodný mokřadní biotop pro obojživelníky  

 v rámci konkrétního uplatňování vymezených funkčních ploch dbát na minimalizaci 
zhoršení odtokových poměrů; zajištění podmínek pro zasakování srážkové vody  
z ploch určených pro novou zástavbu přímo v místě  

 dodržet stanovené podmínky prostorového a plošného využití vymezených ploch 

 následně dodržet podmínky rekultivace dotčeného území 

 

12 Netechnické shrnutí výše uvedených údajů, Návrh stanoviska 

12.1. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 

Předmětem zpracování dokumentace SEA je zhodnocení Změny č. 2 Územního plánu Stéblová 
z hlediska vlivů na životní prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj území. 

Posuzovaná koncepce je předkládána v jedné variantě řešení. Stávající stav, tj. stav bez 
uplatnění předkládané koncepce, je v hodnocení SEA uvažován jako nulová varianta.  

Dokumentace SEA je zpracována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Předmětem hodnocení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území je Návrh Změny č. 2 
územního plánu Stéblová, který zpracoval Ing. arch. Milan Vojtěch v prosinci 2018. 

 

V rámci koncepce Změny č. 2 ÚP Stéblová byly navrženy tyto změnové plochy s následujícím 
funkčním využitím: 

Pro posílení občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena plocha 
ZM2/P1 (výměra 5,09 ha) a plocha ZM2/Z2 (výměra 0,38 ha). Stávající stav je plocha těžby 
nerostů – zastavitelná.  

Pro účely rekreace jsou navrženy plochy  ZM2/Z3 - rekreace se specifickým způsobem využití, 
výměra 2,68 ha a ZM2/Z4 -  rekreace na plochách přírodního charakteru, výměra 0,05 ha, 
plocha je vymezena na břehu vodní plochy těžby štěrkopísků. 

V oblasti výroby je navržena plocha ZM2/Z1 – plochy výroby a skladování – drobná  
a řemeslná výroba (výstavba stanice LPG) o výměře 0,29 ha. 

V oblasti dopravní infrastruktury nejsou žádné změny. Prověřena byla možnost napojení 
nových lokalit na silniční a komunikační síť. Plocha ZM2/Z1 bude napojena ze sjezdu ze 
silnice I/37, plocha ZM2/Z2 a ZM2/Z3 ze sjezdu ze silnice II/333.  
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V řešeném území se požaduje respektovat chráněná ložisková území, dobývací prostory 
Stéblová, Stéblová II, Stéblová III, Stéblová IV, Stéblová V a Stéblová VI (pro organizaci 
Šaravec a Ruč s.r.o. a DMP a.s.),  ložiska výhradní plochy. Těžba nerostných surovin je možná 
pouze v rámci vymezených ložisek a dobývacích prostor. 

V rámci změny č. 2 ÚP Stéblová je řešena plocha budoucí těžby v rámci ložiska Stéblová 5a, 
čl. 3135501, v ploše CHLÚ STÉBLOVÁ VII. – Týnišť (plocha ZM2/K1). 

Záměrem je plánovaná těžební činnost a úprava štěrkopísku v rámci stanoveného DP Stéblová 
VII. s maximální roční těžbou 170.000 m3/rok, což odpovídá 290.000 tun/rok. 

Plánovaná těžební činnost v rámci stanoveného DP Stéblová VII. se plánuje s maximální roční 
těžbou 290 000 tun/rok, což představuje hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré 
parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v podobných typech lokalit a 
ze zkušenosti s možností zpracování suroviny a předpokládaného odbytu, lze předpokládat, že 
maximální roční těžba bude naplňována z cca 80 - 85 % uvedeného ekvivalentu – tj. v úrovni 
cca 250.000 t/rok.  

Posuzovaný záměr předpokládá, že v rámci plochy plánovaného DP Stéblová VII. bude, na 
základě vydaného souhlasu dle lesního zákona, provedeno odnětí pozemků plnících funkci lesa 
v ploše záměru v hodnotě 35,7580 ha, neboť celá plocha plánované těžby je zařazena do plochy 
zařazené do pozemků lesních. 

Předpokládaný roční zábor PUPFL (pozemků plnících funkci lesa) je cca 1,5 – 2,0 ha/rok, vše  
s ohledem na mocnost ložiska a v přepočtu na maximální roční těžbu a v neposlední řadě i s 
ohledem na plochu možné těžby a objem těžební činnosti, která je proveditelná v rozsahu 20-ti 
let.  V rámci této činnosti je započtena i plocha pro zábor z důvodů zajištění roztěžení ložiska či 
výstavby sociálně technického zázemí a napojení na státní silniční síť. 

 

Při posuzování vlivů návrhových ploch na životní prostředí se vycházelo z dostupných 
podkladů a informací o stavu životního prostředí v řešeném území. Potenciální dopady 
jednotlivých návrhových ploch na dílčí složky životního prostředí a lidské zdraví byly 
definovány na základě předpokládaných standardních charakteristik záměrů, které odpovídají 
stanovenému rámci vymezeného funkčního využití dané plochy.  

V rámci hodnocení SEA byly identifikovány pozitivní i negativní vlivy. V případě negativních 
vlivů byla doporučena minimalizační opatření k jejich zmírnění.  

Z hodnocení koncepce územního plánu vyplývá, že jejím uplatněním mohou být dotčeny 
následující složky životního prostředí: 

Negativně (s předpokládanou eliminací vlivu dodržením navržených opatření): 

 ovzduší 

 krajinný ráz 

 VKP 

 PUPFL 

 ZPF 

 ÚSES 

 podzemní voda 
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 odvodnění území 

 hluková situace 

 horninové podloží 

 migrační prostupnost 

Pozitivně: 

 ekonomické a sociální vlivy 

 rozvoj podnikání 

 rozvoj rekreace 

 CHLÚ 

 

Další složky životního prostředí (ZCHÚ, Natura 2000, lokality zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů, povrchová voda, CHOPAV, památné stromy, PUPFL, horninové podloží, 
kulturní památky, atd.) nebudou uplatněním návrhových ploch ovlivněny. 

U zjištěných negativních vlivů lze míru a povahu identifikovaných vlivů na životní prostředí 
eliminovat dodržením navržených opatření a podmínek využití území. 

Po realizaci záměrů Změny č. 2 ÚP se doporučuje monitoring vybraných faktorů a kontrola 
charakteru a velikosti jednotlivých očekávaných vlivů na různé složky životního prostředí  
a lidské zdraví. 

Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví 
předkládaná koncepce územního plánu jako přijatelná. 

Posouzení vlivů koncepce Změny č. 2 ÚP na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a bylo zpracováno v rozsahu 
přílohy 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.  

 

 
12.2. Návrh stanoviska 

Zpracovatel hodnocení vlivu koncepce Změny č. 2 ÚP Stéblová na životní prostředí a veřejné 
zdraví, pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí dle přílohy k zákonu  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, předkládá následující návrh stanoviska dle zákona č.100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 
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STANOVISKO K NÁVRHU ZMĚNY Č. 2  
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

STÉBLOVÁ 

 

podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Orgán vydávající územní plán:     Zastupitelstvo obce Stéblová 

 

Objednatel:                                    Obec Stéblová 

     Obecní úřad 

     Stéblová 12 

     533 45 Opatovice nad Labem 

                                          

Zpracovatel hodnocení SEA:          EMPLA AG, spol. s r.o. 

Za Škodovkou 305 

503 11 Hradec Králové 

Středisko Morava 

Podnásepní 477/1h 

602 00 Brno 

 

 
Stručný popis územního plánu: 

Předmětem zpracování dokumentace SEA je zhodnocení Změny č. 2 Územního plánu Stéblová 
z hlediska vlivů na životní prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj území. 

V rámci koncepce Změny č. 2 ÚP Stéblová byly navrženy tyto změnové plochy s následujícím 
funkčním využitím: 

Pro posílení občanské vybavenosti – tělovýchovná a sportovní zařízení je vymezena plocha 
ZM2/P1 (výměra 5,09 ha) a plocha ZM2/Z2 (výměra 0,38 ha). Stávající stav je plocha těžby 
nerostů – zastavitelná.  

Pro účely rekreace jsou navrženy plochy  ZM2/Z3 - rekreace se specifickým způsobem využití, 
výměra 2,68 ha a ZM2/Z4 -  rekreace na plochách přírodního charakteru, výměra 0,05 ha, 
plocha je vymezena na břehu vodní plochy těžby štěrkopísků. 

V oblasti výroby je navržena plocha ZM2/Z1 – plochy výroby a skladování – drobná  
a řemeslná výroba (výstavba stanice LPG) o výměře 0,29 ha. 
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V oblasti dopravní infrastruktury nejsou žádné změny. Prověřena byla možnost napojení 
nových lokalit na silniční a komunikační síť. Plocha ZM2/Z1 bude napojena ze sjezdu ze 
silnice I/37, plocha ZM2/Z2 a ZM2/Z3 ze sjezdu ze silnice II/333.  

V řešeném území se požaduje respektovat chráněná ložisková území, dobývací prostory 
Stéblová, Stéblová II, Stéblová III, Stéblová IV, Stéblová V a Stéblová VI (pro organizaci 
Šaravec a Ruč s.r.o. a DMP a.s.),  ložiska výhradní plochy. Těžba nerostných surovin je možná 
pouze v rámci vymezených ložisek a dobývacích prostor. 

V rámci změny č. 2 ÚP Stéblová je řešena plocha budoucí těžby v rámci ložiska Stéblová 5a, 
čl. 3135501, v ploše CHLÚ STÉBLOVÁ VII. – Týnišť (plocha ZM2/K1). 

Záměrem je plánovaná těžební činnost a úprava štěrkopísku v rámci stanoveného DP Stéblová 
VII. s maximální roční těžbou 170.000 m3/rok, což odpovídá 290.000 tun/rok. 

Plánovaná těžební činnost v rámci stanoveného DP Stéblová VII. se plánuje s maximální roční 
těžbou 290 000 tun/rok, což představuje hodnotu, na kterou jsou určeny a vypočteny veškeré 
parametry činnosti. Dle zkušenosti z dlouholeté těžební činnosti v podobných typech lokalit a 
ze zkušenosti s možností zpracování suroviny a předpokládaného odbytu, lze předpokládat, že 
maximální roční těžba bude naplňována z cca 80 - 85 % uvedeného ekvivalentu – tj. v úrovni 
cca 250.000 t/rok.  

Posuzovaný záměr předpokládá, že v rámci plochy plánovaného DP Stéblová VII. bude, na 
základě vydaného souhlasu dle lesního zákona, provedeno odnětí pozemků plnících funkci lesa 
v ploše záměru v hodnotě 35,7580 ha, neboť celá plocha plánované těžby je zařazena do plochy 
zařazené do pozemků lesních. 

Předpokládaný roční zábor PUPFL (pozemků plnících funkci lesa) je cca 1,5 – 2,0 ha/rok, vše  
s ohledem na mocnost ložiska a v přepočtu na maximální roční těžbu a v neposlední řadě i s 
ohledem na plochu možné těžby a objem těžební činnosti, která je proveditelná v rozsahu 20-ti 
let.  V rámci této činnosti je započtena i plocha pro zábor z důvodů zajištění roztěžení ložiska či 
výstavby sociálně technického zázemí a napojení na státní silniční síť. 

 

Stručný popis posouzení: 

Posouzení vlivů koncepce Změny č. 2 ÚP na životní prostředí bylo provedeno v souladu se 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a bylo zpracováno v rozsahu 
přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

 

Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním mohou být ovlivněny tyto složky 
životního prostředí: 

negativně – ovzduší, krajinný ráz, VKP, PUPFL, ZPF, ÚSES, podzemní voda, odvodnění 
území, hluková situace, horninové podloží, migrační prostupnost 

pozitivně – ekonomické a sociální vlivy, rozvoj podnikání, rozvoj rekreace, CHLÚ 

 

Z územně plánovací dokumentace vyplývá, že jejím uplatněním nemohou být ovlivněny tyto 
složky životního prostředí: 
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ZCHÚ, Natura 2000, lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, Povrchové vody, 
CHOPAV, památné stromy, kulturní památky 

 

K předcházení, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a lidské 
zdraví byla navržena konkrétní opatření a podmínky využití území. 

Z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví 
předkládaná koncepce územního plánu, za dodržení minimalizačních opatření, jako přijatelná. 

 

Závěry posouzení: 
Na základě Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Stéblová a jeho vyhodnocení podle přílohy 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v kontextu § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, včetně hodnocení vlivů územního plánu na vyhlášené evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření dotčených územně samosprávných 
celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti  

v y d á v á 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad 
podle § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů 

s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o 

ke Změně č. 2 Územnímu plánu Stéblová 

S Návrhem koncepce Změny č. 2 Územního plánu Stéblová jako celkem lze z hlediska 
negativních vlivů na životní prostředí souhlasit při dodržení následujících podmínek popsaných 
ve Vyhodnocení SEA: 

 

 

Podmínky souhlasného stanoviska 

1. Zajistit prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy. 

2. Minimalizovat zábory PUPFL. 

3. Zabezpečit návaznost prvků ÚSES. 

4. Dodržet rekultivaci území. 

Obecná doporučení 

Doporučený postup pro předcházení vlivů územního plánu na životní prostředí: 

1. Konkrétní návrhy projektů hodnotit pomocí navržených environmentálních ukazatelů. 

2. Jednotlivé plochy využít k adekvátnímu ozelenění. 

3. Terénní úpravy a odstraňování vegetace směřovat mimo hnízdní období květen – srpen. 

4. Minimalizovat zhoršení odtokových poměrů. 
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5. V případě odkrytí archeologických nálezů, umožnit záchranný archeologický průzkum. 

Specifické vlivy bude možno reálně identifikovat až při posuzování jednotlivých záměrů 
v rámci navazujících schvalovacích procesů. 

Konkrétní projektové záměry je nutno řešit v souladu se zákonem o přírodě a krajině  
č. 114/1992 Sb. § 12 – ochrana krajinného rázu a § 67 povinnosti investorů, výsledné materiály 
předložit příslušným OOP jako podklad pro rozhodování. 

Výběr projektů i jejich faktické provádění musí zajistit, aby byly podporovány projekty, které 
mohou nejvíce přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a veřejného zdraví, případně aby 
projekty splňující environmentální kritéria byly při výběru významně preferovány. 

Toto stanovisko není Rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní 
řád), ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených správních 
úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

 

Datum vydání stanoviska: 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu 
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Seznam zkratek  

 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
EVL Evropsky významná lokalita (území Natura 2000) 
CHLÚ Chráněné ložiskové území 
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KES Koeficient ekologické stability krajiny 
k.ú. Katastrální území 
KRNAP Krkonošský národní park 
KÚ Krajský úřad 
LBC Lokální biocentrum 
LBK Lokální biokoridor 
ORP Obec s rozšířenou působností 
PO Ptačí oblast (území Natura 2000) 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa – plochy lesní 
PÚR ČR Politika územního rozvoje ČR 
TTP Trvalý travní porost 
ÚP Územní plán 
ÚPD Územně plánovací dokumentace 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
VPS Veřejně prospěšná stavba 
ZPF Zemědělský půdní fond – plochy zemědělské 
ZÚ Zastavěné území 
ZCHÚ Zvláště chráněná území dle z. 114/1992 Sb. 
ZZO Zdroj znečištění ovzduší 

 

 

 


