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Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace  

(koncepce)  

na životní prostředí  

 

podle přílohy ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění 

 

v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, v platném znění 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RYBITVÍ 

 

   

 

 

 

Zpracovatelka vyhodnocení : RNDr. Irena Dvořáková  

     Slezská 549, 537 05 Chrudim 

     tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz 

     

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění : 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR 

dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 37755/ENV/06 

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR  

dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005) 

 

 

 

 

 

 

AAAAAAAAAA 

     razítko a podpis 

 

 

Datum zpracování :   listopad 2007 
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VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 

 

AOPK  Agentura ochrany přírody a krajiny 

CZT  Centrální zásobování teplem 

čp.  Číslo popisné 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČSÚ  Český statistický úřad 

CHLÚ  Chráněné ložiskové území 

k.ú.  Katastrální území 

LBC  Lokální biocentrum 

LBK  Lokální biokoridor 

MZ  Ministerstvo zdravotnictví 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí  

NN  Nízké napětí 

NO2  Oxid dusičitý 

NOx  Oxidy dusíku 

NTL  Nízkotlak 

NUTS  Územně statistická jednotka (angl. Nomenclature Unit of Territorial Statistic) 

OP  Ochranné pásmo 

p.č.  Parcelní číslo 

Pk  Pardubický kraj 

PM10  Suspendované částice, frakce 10 µm 

RD  Rodinné domy 

ÚP  Územní plán 

ÚPO  Územní plán obce 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 

VaK  Vodovody a kanalizace 

VKP  Významný krajinný prvek 

VN, VVN Vysoké napětí, velmi vysoké napětí 

VTL  Vysokotlak 

VÚC  Velký územní celek 

ZÚJ  Základní územní jednotka 

 

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky. 
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1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI 

 

Název koncepce : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RYBITVÍ 

 

Předkladatel :  Obec Rybitví  

Adresa obecního úřadu : Školní 180, 533 54 Rybitví  

   IČO : 274 194 

   Kontakt : tel. - 466 680 419; e-mail – obec.rybitvi@tiscali.cz 

Oprávněný  zástupce : Naděžda Hubáčková, starostka obce 

 

Projektant :  Ing. arch. Petr Kopecký,  A - PROJEKT Pardubice 

Adresa : Jiráskova 1275, Pardubice, PSČ 530 02 

Kontakt : tel. 466 636 615, 605 568 835; e-mail - aprojekt@pce.cz 

 

 

Datum zpracování průzkumů a rozborů : říjen 2006 

Datum zpracování návrhu zadání :   říjen 2006 

Datum zpracování návrhu ÚP :  listopad 2007 

 

Pro obec Rybitví byl zpracován Územní plán obce Rybitví (ing. arch. L. Dryml, 1998), 

který ovšem nebyl plně dokončen a schválen. 

Tato dokumentace zpracovaná digitální formou zastarala jak po stránce formální 

(nová legislativa), tak částečně po stránce obsahové (zejména nové požadavky na plochy 

drobné výroby a obytná území, aktuální stav inženýrských sítí, atd.). Obec se proto rozhodla 

zadat nový územní plán pro celé správní území, který bude zpracovaný digitální formou a dle 

aktuálních požadavků a legislativy. 

Hlavními cíli je stanovení rozvojových ploch především pro bytovou výstavbu v obci a 

posouzení návazné občanské a technické vybavenosti. Je třeba určit kritéria pro možný 

rozvoj v daném území a navrhnout urbanistické a funkční řešení katastrálního území obce, 

jež bude podkladem pro koordinaci činností v řešeném území.   

  

 Území obce a tedy řešené území tvoří jedno katastrální území Rybitví. 

 Sousední katastrální území : Lázně Bohdaneč, Pardubice, Srnojedy a Černá u 

Bohdanče. 
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 Obec má poměrně značně omezené možnosti rozvoje mimo stávající zastavěné 

území. Většinu katastrálního území jižně obce zabírá průmyslový areál, z východní a severní 

strany na zastavěné území přiléhají plochy lesů, které je žádoucí zachovat. Rozvoj je tedy 

možný pouze severozápadním směrem.  

 V návrhu ÚPO jsou navrženy rozvojové plochy (možná budoucí zastavitelná území) – 

především pro bydlení individuální městského a příměstského typu (RD se zázemím 

s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu), a plochy pro drobnou výrobu 

(drobná výroba, sklady, podnikatelská činnost).   

 
Přehled a charakteristika navržených ploch zastavitelného území : 

k.ú. Rybitví (číselné označení dle výkresu limitů) : 

 
• lokalita č. 1 –  funkční využití území - plocha bydlení individuálního městského a příměstského 

typu – SZ okraj obce, prostor za řadovými garážemi v Nové Kolonii, nutno respektovat ochranné 
pásmo lesa (hranice lokality jsou předpokládány cca 25 m od lesa, vlastní objekty dále), dopravní 
napojení možné prodloužením stávající obslužné komunikace, stávající inž. sítě (vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektrorozvody) možno prodloužit z okolí lokality, cca část p.č. - 456/1.   

 
• lokalita č. 2 –  funkční využití území - plocha bydlení individuálního městského a příměstského 

typu – SZ okraj katastru obce, prostor za lesíkem, na jihu omezen vedením a OP vrchního elekt. 
vedení, nutno respektovat ochranné pásmo lesa (hranice lokality jsou předpokládány cca 25 m od 
lesa, vlastní objekty dále) dopravní napojení možné prodloužením stávající obslužné komunikace, 
stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) možno prodloužit z okolí lokality, 
cca část p.č. - 471.   

 
• lokalita č. 3 –  funkční využití území - plocha drobné výroby a skladů, podnikatelské činnosti a 

ochranné zeleně (v severním okraji) – Z část katastru obce, prostor jižně stávající komunikace na 
Černou u Bohdanče, resp. plánované  přeložky komunikace I/36, nutno respektovat ochranné a 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, dopravní napojení je možné ze stávající obslužné 
komunikace, stávající inž. sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) možno prodloužit 
z okolí lokality, cca p.č. či části p.č. – 482/1, 893/1, 588/1, 609/1, 21/1, 592/2, 588/2, 16/1.   

 
• lokalita č. 4 –  funkční využití území - plocha drobné výroby a skladů, podnikatelské činnosti a 

ochranné zeleně (v severním okraji) – střední část katastru obce, prostor jižně stávající 
komunikace na Černou u Bohdanče, resp. plánované  přeložky komunikace I/36, nutno 
respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a vrchního elektrického vedení, 
dopravní napojení je možné ze stávající obslužné komunikace, stávající inž. sítě (vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektrorozvody) možno prodloužit z okolí lokality, cca p.č. či části p.č. – 
434/4, 416, 433/1, 433/3, 433/2, .108.   

 
• lokalita č. 5 –  funkční využití území - plocha drobné výroby a skladů, podnikatelské činnosti a 

ochranné zeleně (v severním okraji) – střední část katastru obce, prostor jižně stávající 
komunikace na Černou u Bohdanče, resp. plánované  přeložky komunikace I/36, nutno 
respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu a vrchního elektrického vedení, 
dopravní napojení je možné ze stávající obslužné komunikace, stávající inž. sítě (vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektrorozvody) možno prodloužit z okolí lokality, cca p.č. či části p.č. – 79, 
422/1, 422/7.   
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• lokalita č. 6 –  funkční využití území - plocha dopravní infrastruktury (silniční) – prostor jižně, 
jihozápadně a západně zastavěného území obce částečně v trase stávající silnice na Černou 
u Bohdanče, nutno zkoordinovat technické řešení návrhu se zájmem obce o bytovou zástavbu 
západně obce (lokalita Z2) především z hlediska hluku z dopravy, nutno respektovat prvky 
ÚSES v západní části řešeného území. 

 

Výměry zastavitelných ploch v obci Rybitví : 

Z1         18 388 m2 

Z2         58 846 m2 

Z3         85 977 m2 

Z4         20 657 m2 

Z5         18 625 m2 

Z6         10 025 m2 

 
 
 Při projednávání návrhu zadání ÚP Rybitví stanovil Krajský úřad Pardubického kraje 

svým vyjádřením – č.j. 25740-2/2007/OŽPZ/PI ze dne 14.6.2007, že na předmětnou 

koncepci (záměr) je nutné zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

  

 Předkládané vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zaměřeno na lokality č. 3, 

4 a 5, poněvadž tyto plochy zakládají rámec pro umístění záměrů podle přílohy č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a mohou mít vliv na obyvatelstvo a životní 

prostředí v zájmovém území. 

 

Z3 v k.ú. Rybitví - navrhované funkční vymezení  :    

PLOCHA DROBNÉ VÝROBY A SKLADŮ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A OCHRANNÉ ZELENĚ 

          

Z4 v k.ú. Rybitví - navrhované funkční vymezení  :    

PLOCHA DROBNÉ VÝROBY A SKLADŮ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A OCHRANNÉ ZELENĚ 

 

Z5 v k.ú. Rybitví - navrhované funkční vymezení  :    

PLOCHA DROBNÉ VÝROBY A SKLADŮ, PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A OCHRANNÉ ZELENĚ 

 

 Z hlediska vstupů a výstupů, obvykle hodnocených při posuzování vlivů záměrů na životní 

prostředí, je možné v tomto případě koncepci posoudit jen rámcově, protože v současné době nejsou 

zatím stanoveny parametry projektovaného záměru nebo záměrů, které budou nebo by na 

hodnocených plochách mohly být realizovány.  
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Letecký snímek hodnocených ploch : 
 

 

Červeně jsou zvýrazněny posuzované rozvojové plochy.  

 

Fotografie aktuálního stavu lokalit - viz příloha č. 1. 

 

 

 

U ostatních lokalit – Z1 a Z2 je vyhodnocení možného vlivu na životní prostředí 

bezpředmětné, a to s ohledem na jejich způsob funkčního využití (plocha bydlení 

individuálního městského a příměstského typu).  

 

Také posuzování vlivu plochy Z6 (přeložka silnice I/36) je nerelevantní – 

zejména z toho důvodu, že v současné době není jednoznačně o přeložení 

komunikace rozhodnuto. Nejsou tudíž k dispozici ani podstatné podkladové materiály. 

 

Nutností je však neopomenout otázku možného vlivu této případné přeložky 

I/36 na plochu Z2, která má navrženou funkci „bydlení individuálního městského a 

příměstského typu“. Zde je nutné souhlasit s vyjádřením Krajské hygienické stanice 

Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k návrhu zadání územního plánu Rybitví 

zn. 2875/07/HOK-Pce/211 ze dne 29.6.2007 a navrhované funkční využití plochy Z2 vést 

jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem s tím, že v další fázi (v 

Z3 

Z4 
Z5 



Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 183/2006 Sb. : Územní plán obce Rybitví 

 

  9  

územním řízení, regulačním plánu) je nutné prokázat dodržení hygienických limitů 

hluku z plánované komunikace I/36 na hranici lokality Z2. 

 

Vzdálenost plochy Z2 od plánované přeložky je min. 300 m, což se objektivně 

zdá jako dostatečná vzdálenost pro zajištění ochrany před hlukovým zatížením 

z dopravy po budoucí I/36. Nicméně v době rozhodnutí o uskutečnění přeložky 

v předmětné variantě procházející obcí Rybitví bude povinností investora / 

oznamovatele záměru zpracovat hlukovou studii a dokladovat ochranu obyvatel 

v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru, příp. 

navrhnout účinná protihluková opatření k dodržení hygienických limitů. 

Ve fázi vyhodnocení SEA – vlivu územního plánu na životní prostředí, není 

k dispozici dostatek validních informací pro zpracování hlukové studie. 

 

Další důležitou informací týkající se stávající hlukové zátěže v obci Rybitví je, 

že v srpnu 2007 bylo Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích provedeno měření 

hluku z areálu společnosti Synthesia, a.s., které dokládá překračování hygienického 

limitu hluku stanoveného v § 11 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. V rámci zákona č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci, ve znění pozdějších předpisů, podle schváleného harmonogramu budou 

postupně realizována protihluková opatření k zajištění hygienického limitu hluku 

v době noční.  

Tato informace je podstatná pro budoucí posuzování vlivů záměru / záměrů 

v rozvojových plochách Z 3 – Z 5, resp. stávající nepříznivá situace bude muset být při 

zvažování zohledněna, respektována a může se stát do značné míry omezujícím 

prvkem pro investory v území. 
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Jedním z cílů územního plánování je vytváření předpokladů k zabezpečení trvalého 

souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na 

péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek.  

Z hlediska státní správy spadá obec Rybitví pod Krajský úřad Pardubického kraje a 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad Magistrátu města Pardubic. Nejsilnější vazby má 

Rybitví na Pardubice.  

Obec má poměrně značně omezené možnosti rozvoje mimo stávající zastavěné 

území. Většinu katastrálního území jižně obce zabírá průmyslový areál, z východní a severní 

strany na zastavěné území přiléhají plochy lesů, které je žádoucí zachovat. Rozvoj je tedy 

možný pouze severozápadním směrem.  

Z dostupných demografických údajů vyplývá, že po strmém poválečném vzestupu 

počtu obyvatel zapříčiněném novou výstavbou obce a následném stejně příkrém poklesu ke 

konci minulého století v posledních letech počet obyvatel opět výrazně vzrostl a je tedy 

reálný předpoklad pokračování této tendence i v následujících letech a reálný s tím 

související zájem o výstavbu v obci.  

V zadání ÚP byly vytipovány návrhové plochy zejména pro bytovou výstavbu a nové 

plochy drobné výroby, skladů a podnikatelské činnosti a doplnění technické vybavenosti.  

  

 Pro koordinaci stavební činnosti vyplývající z předpokládané poptávky po 

bydlení a podnikání je nezbytné, aby obec vlastnila aktuální územně plánovací 

dokumentaci, která by stanovila funkční a prostorové limity území. 

 
Rybitví - základní data 

status :      obec 

obec (NUTS* 5) :     CZ0532 575 593 

okres (NUTS* 4) :     Pardubice (CZ0532) 

kraj (NUTS* 3) :     Pardubický (CZ053) 

obec s rozšířenou působností :   Pardubice 

obec s pověřeným obecním úřadem :  Lázně Bohdaneč 

katastrální výměra :     524,51 ha 

počet obyvatel :     1 386 (k 31.12.2004) 

nadmořská výška :     219 m n.m. 

počet katastrů :     1 

počet územně technických jednotek :   1 

počet částí obce :     1 

* Normalizovaná klasifikace územních celků v České republice. 
Posuzované území je součástí správního území Pardubického kraje.  



Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 183/2006 Sb. : Územní plán obce Rybitví 

 

  11  

Z hlediska priorit rozvoje a navržených trendů směřování území není posuzovaná 

územně plánovací dokumentace v žádném rozporu s ÚP VÚC Pardubického kraje - 2. návrh 

byl vypracován v červenci 2006, projektantem byla společnost SURPMO, a.s. Praha – 

Projektové středisko Hradec Králové, dne 16.6.2005 bylo usnesením Zastupitelstva 

Pardubického kraje číslo Z/69/05 schváleno „Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení 

návrhu ÚP VÚC Pk“ a dne 14.12.2006 byl územní plán Zastupitelstvem Pk schválen. 

 Z územního plánu VÚC Pardubického kraje vyplývá pro zájmové území požadavek 

na respektování trasy přeložky komunikace I/36, hlavních tras inženýrských sítí a prvků 

ochrany přírody a ÚSES (nadregionální biocentra a biokoridory).  
 

Závazná část územního plánu – základní zásady uspořádání území : 

PODMÍNKY VÝVOJE ÚZEMÍ 

I.z hlediska ochrany přírodních hodnot 

- respektovat zvláště chráněná území přírody 

- respektovat území ptačích oblastí a evropsky významných lokalit 

- respektovat krajinné hodnoty v území 

- respektovat plochy zařazené do ÚSES 

II.z hlediska struktury osídlení 

- respektovat historicky vzniklou urbanistickou strukturu zástavby a její typy :  soustředěná zástavba 

městského charakteru, venkovského charakteru a rozptýlená zástavba - s důrazem na její ochranu 

III.z hlediska ochrany kulturních hodnot 

- respektovat  památkové  hodnoty  nemovitých  kulturních  památek  a památkově chráněných území 

- respektovat území s archeologickými nálezy 

- respektovat a zachovat prostředí představující část československého pohraničního opevnění 

budovaného v letech 1935 - 1938 v rozsahu hlavního obranného postavení 

 

Z pohledu Programu rozvoje Pardubického kraje je řešená koncepce plně 

v souladu s navrženými cíli v problémovém okruhu „Životní prostředí“, které jsou dále 

uvedeny. Program rozvoje Pardubického kraje byl zpracován v červnu 2006 Regionální 

rozvojovou agenturou Pardubického kraje a firmou PROODOS Poradenství pro obce, 

souhlasné stanovisko ke koncepci bylo vydáno 30.8.2006, schválen byl Zastupitelstvem 

Pardubického kraje dne 21.9.2006. 
 

PROBLÉMOVÝ OKRUH : ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Specifický cíl - Zlepšovat kvalitu složek životního prostředí. 

Opatření  Ž 1.1 Ochrana vodních zdrojů a revitalizace říčních systémů. 

Opatření  Ž 1.2 Snižování emisí a imisí ze středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší. 

Opatření  Ž 1.3 Snižování hlukové zátěže obyvatel. 

2. Specifický cíl - Snižovat produkci odpadů, zajišťovat ekologicky neškodné nakládání s odpady a odstraňovat 

škodlivé látky z životního prostředí. 

Opatření  Ž 2.1 Zavádění principů ”čistší produkce”, omezení produkce odpadů, zefektivnění 

separace, využívání a recyklace odpadů a omezení skládkování. 
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Opatření  Ž 2.2 Řešení problematiky starých ekologických zátěží životního prostředí včetně skládek.  

3. Specifický cíl - Chránit a revitalizovat krajinu. 

Opatření  Ž 3.1 Ochrana přírody a krajiny. 

4. Specifický cíl - Zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel. 

Opatření  Ž 4.1 Realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatel, rozvoj informačních 

systémů o ŽP a podpora zavádění enviromentálních manažerských systémů. 

5. Specifický cíl - Účinně monitorovat stav vybraných složek životního prostředí. 

Opatření  Ž 5.1 Pravidelný monitoring stavu ŽP. 

 

V této fázi prací nebyly zjištěny ani rozpory posuzovaného ÚPO Rybitví s principy, 

opatřeními a návrhy dalších krajských koncepcí se vztahem k životnímu prostředí jako jsou : 

– Program snižování emisí Pardubického kraje  

– Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje * 

– Územní energetická koncepce Pardubického kraje na životní prostředí 

– Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje 

– Krajská koncepce hospodaření s odpady 

– Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje  

– Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje ** 

– Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje 

– Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje 

– Program obnovy venkova 

 

* Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje byl v srpnu 2006 aktualizován, obsahuje 

následující podrobnosti o možných nápravných opatřeních : 

Priorita 1 : Snížení imisní zátěže suspendovanými částicemi velikostní frakce PM10 

- snížení primárních emisí TZL z bodových a plošných zdrojů 

- omezení resuspenze emitovaných částic jejich odstraněním 

- „vymístění“ zdrojů TZL mimo obydlené oblasti 

Priorita 2 : Snížení emisí oxidů dusíku 

- podpora úspor a efektivního využívání energie včetně některých obnovitelných zdrojů 

- omezování emisí oxidů dusíku z dopravy 

Priorita 3 : Snížení emisí těkavých organických látek a amoniaku 

- omezení emisí VOC a amoniaku při používání rozpouštědel 

- omezení „studených“ startů motorových vozidel 

**  Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje uvádí v seznamu VKP zasahujících do k.ú. Rybitví 

významné krajinné prvky „Rumlovo labiště“ (kód AOPK 06020) a „Zákoutí“ (kód AOPK 06021). 
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 Návrh koncepce ÚPO Rybitví je v souladu také s Regionálním operačním programem 

NUTS II Severovýchod 2007 – 2013, ke kterému bylo dne 18.10.2006 vydáno souhlasné 

stanovisko.  

 Koncepce zahrnuje kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. Globálním cílem je 

dosažení kvality života obyvatel regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy 

prostřednictvím zvýšení jeho konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice. Cílem je 

vyvážený rozvoj regionu využívající existující potenciál, respektující zásady trvale 

udržitelného rozvoje, sociální stability a ochrany životního prostředí. 

  

Strategické cíle jsou následující : 

1. Zlepšit dopravní infrastrukturu a optimalizovat dopravní obslužnost v celém území regionu při respektování 

ochrany životního prostředí. 

2. Vytvořit příznivé prostředí a kvalitní podmínky pro život obyvatel rozvojem infrastruktury v oblasti 

zdravotnictví, sociálních věcí a vzdělávání, regenerací a revitalizací vybraných částí měst a venkova, a to při 

respektování ochrany životního prostředí. 

3. Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na tvorbě pracovních příležitostí 

rozvojem základní a doprovodné infrastruktury a rozvojem služeb. 

4. Rozvíjet vzájemnou spolupráci firem a vzdělávací soustavy, zvýšit rozsah komerčního využití výstupů vědy a 

výzkumu, zlepšit infrastrukturu a služby pro podnikatele. 

  Ze strategických cílů vyplývají priority : 

Priorita 1 – rozvoj dopravní infrastruktury 

Priorita 2 – rozvoj městských a venkovských oblastí 

Priorita 3 – cestovní ruch 

Priorita 4 – rozvoj podnikatelského prostředí, zde je třeba zdůraznit : 

bod 4.1 Podpora infrastruktury pro podnikání  

• investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu (do 5 

ha)  

• revitalizace brownfields (do 5 ha) za účelem rozvoje obchodu a komerčních služeb, rozvoj malých 

podnikatelských inkubátorů 

 

 

 Navrhovaný územní plán obce nekoliduje s územními podklady a územně 

plánovacími dokumentacemi sousedních obcí.  
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2. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A 

JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI, POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

 

Geomorfologie, geografie 

Obec Rybitví se nachází asi 6 km severozápadně od centra Pardubic a 2 km 

jihovýchodně od Lázní Bohdaneč, v rovině při toku Labe, na jeho pravém břehu, 

v nadmořské výšce 219 m. Území leží v převážně zemědělsky využívané krajině Polabí, na 

okraji sídelní a průmyslové pardubicko-hradecké oblasti. Na jihu a východě sem zasahuje 

průmyslová zóna areálu Synthesia, a.s. s provozy chemické výroby a odkališti. Na 

severozápadě navazuje na řešené území k.ú. obce Lázně Bohdaneč, kde se nacházejí 

významné rašelinné a uhličité lázně, ve kterých jsou léčeny zejména revmatické a cévní 

choroby.  

Z hlediska regionálního geomorfologického členění České republiky je zájmové 

území součástí Hercynského systému, podsystému Hercynská pohoří, geomorfologické 

provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, 

geomorfologického celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsků 

Sršská plošina (VIC - 1C - d) na severu a Kunětická kotlina (VIC - 1C - b) na jihu. 

Povrch území má rovinatý charakter, jeho jižní okraj tvoří tok Labe s hladinou při 

nižších průtocích v nadmořské výšce kolem 209 m. Katastrální hranice vedená podél starého 

labského koryta překračuje na několika místech současný upravený tok. Terén řešeného 

území je rozdělen na dvě části :  

Oblast labské nivy v pásu asi 1 – 1,5 km podél toku je tvořena prakticky rovinou v 

nadmořské výšce převážně 211 - 213 m s mělkými terénními depresemi starých labských 

meandrů a též zbytky mokřin, jejichž větší část byla v minulosti zavezena a rekultivována na 

ornou půdu. Oblast labské nivy je v řešeném území většinou využita pro výstavbu a provoz 

odkališť a průmyslových objektů. Záplavová čára Labe leží v této oblasti v nadmořské výšce 

asi 213 m.  

Od labské nivy je většinou zřetelným terénním stupněm jižně od silnice Semtín - 

Rybitví - Černá u Bohdanče oddělena oblast říční terasy v nadmořské výšce 215 - 218 m. 

V zalesněné oblasti na okraji Staré a Nové Kolonie v severovýchodní části k.ú. se terén 

mírně zdvihá směrem ke členitějšímu území východně od Lázní Bohdaneč do výšky 219 - 

223 m, což je zároveň nejvyšší nadmořská výška zájmového území. 
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Geologie 

Řešené území leží v oblasti tvořené výlučně kvartérním pokryvem, uloženým na 

sedimentech svrchní křídy české křídové pánve. Jsou to jednak terasové a váté (eolické) 

písky v severní části a jednak nivní uloženiny v jeho jižní části. Mocnost kvartérního pokryvu 

je různá : 3 - 30 m.  

Charakteristika kvartérních sedimentů je následující : 

Nivní uloženiny jsou většinou hlinité, místy písčitohlinité až hlinitopísčité. U hlinitých 

nivních uloženin je význačný podíl prachové frakce určující kvalitu horniny jako půdotvorného 

substrátu. Mineralogické a chemické složení nivních uloženin je značně rozdílné z důvodu 

jejich vzniku jako směsi zvětralin různých hornin. Mohou obsahovat různé množství 

nezvětratelných nebo dosud nezvětralých či jen navětralých příměsí (živce, jílnaté 

křemičitany). Obsah rostlinných živin je rozmanitý. Obsah fosforu a draslíku je malý, místy 

střední. Vápnité příměsi nivní uloženiny v řešeném území obsahují mizivě. 

Terasové písky se skládají z oblých zrn průměru 5 – 0,05 mm. Z minerálů zpravidla 

značně převládá křemen, k němuž přistupují v malé míře i jiné obtížně zvětratelné nerosty - 

muskovit, turmalín, ilmenit a zirkon. Obsah zvětratelných nerostů závisí na výchozím 

materiálu, vzdálenosti přemístění a klimatických poměrech doby jeho vzniku a je zpravidla 

minimální. Podíl hlinité a jílovité frakce je většinou minimální. Písky jsou dokonale 

vodopropustné a vytvářejí důležitou vodonosnou vrstvu. Jako půdotvorný substrát jsou 

vysýchavé a minerálně chudé, kvalita půdy závisí na jemnosti zrn a hloubce hladiny 

podzemní vody. Z rostlinných živin obsahují za přítomnosti živců draslík, fosfor a vápník 

neobsahují vůbec. 

Váté písky jsou vyváty z říčních náplavů, jsou stejnozrnné, jemno až hrubozrnné, 

mineralogického a chemického složení podobného terasovým pískům. Velmi záleží na druhu 

a množství příměsí. Jsou dokonale propustné pro vodu a vzduch, minerálně chudé a 

vysýchavé. 

 

Hladina podzemní vody byla v severní části zastižena místy v hloubce 110 - 120 cm, 

v oblasti starých meandrů v labské nivě dosahuje v depresích až k povrchu. 

Geologický průzkum nebyl pro účely přípravy územního plánu samostatně zpracován. 

Vzhledem k zástavbě v obci se dají předpokládat pro stavby menšího rozsahu (rodinné 

domy, drobnější objekty občanské vybavenosti apod.) geologicky vhodné podmínky. Před 

zahájením rozsáhlejších nebo složitějších staveb je třeba provést na místě stavby geologický 

průzkum základových podmínek. 

Podobně i radonový průzkum nebyl zatím pro řešené území zpracován a je prot je 

také nutné před zahájením vlastní výstavby provést v jednotlivých lokalitách radonový 
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průzkum a podle jeho výsledku případně navrhnout příslušná opatření, v nejkrajnějším 

případě v lokalitě neprovádět bytovou či občanskou výstavbu a nahradit ji funkcí nebytovou. 

V zájmovém území se podle dostupných podkladů nenachází dobývací prostor, 

CHLÚ, výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými výskyty ložisek 

(prognózní zdroje). Sesuvná či poddolovaná území nebo jiné svahové deformace se zde 

také nevyskytují. 
 

Pedologie 

Vývoj půd v zájmovém území probíhal v závislosti na vlastnostech půdotvorného 

substrátu, hydrologických poměrech, reliéfu terénu, klimatických podmínkách i 

antropogenních vlivech. Souhrnné působení půdotvorných faktorů dalo vznik zejména 

drnovým a nivním půdám. Lokálně se v zamokřených depresích vytvořily půdy drnoglejové a 

bažinné. 

- Drnové půdy vznikly na substrátu terasových a vátých písků za působení kultivační 

činnosti člověka. Místy vlivem zvýšené hladiny podzemní vody vznikly drnové půdy slabě 

oglejené nebo slabě glejové.  

- Nivní půdy se vyvinuly na substrátu nivních uloženin. Lokální podmínky daly vznik 

několika subtypům - na sušších pozemcích se vytvořily nivní půdy, na sušších pozemcích 

za intenzivnější kultivace nivní půdy ilimerizované, na vlhčích pozemcích v nivních 

terénních depresích vznikly nivní půdy glejové. 

- Drnoglejové půdy vznikly v hlubších depresích s trvale vyšší hladinou podzemní vody. 

- Bažinné půdy se vytvořily v depresích s trvale vysokou hladinou podzemní vody 

dosahující k povrchu. 

 

Hydrologie 

Řešené území se nachází převážně na pravém břehu Labe a náleží k jeho povodí. 

Vodní poměry jsou určovány tímto tokem, jehož hladina se nachází 2 - 3 m pod úrovní 

okolních pozemků. Současné koryto toku bylo vytvořeno úpravou v roce 1920. Kolem 

současného toku se nachází několik starých labských ramen, která po oddělení od hlavního 

toku nabyla charakteru mokřadů se stojatou vodou, případně i bez vodní hladiny, a která 

jsou ekologicky vysoce hodnotnými biotopy. Na jihovýchodním okraji řešeného území se k 

hlavnímu toku Labe připojuje jedno z větších ramen spojené ve svém ústí s hlavním tokem. 

Šířka toku se pohybuje kolem 60 m, průměrný roční průtok zde činí asi 57 m3/s.  

Labe je vodohospodářsky významný vodní tok. V řešeném území je splavné. Tok 

Labe je většinou regulovaný a proti původnímu stavu značně zkrácen, což se týká i 

zájmového území. Sousedství Labe je pro řešené území významné také z hlediska 
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záplavového nebezpečí. Podél Labe prochází nadregionální biokoridor Labe s navázaným 

regionálním biocentrem a několika VKP. 

Dle hydrologického členění náleží oblast do povodí Labe 1 – 00 – 00, dílčího povodí  

1 – 03 – 04 Labe od Chrudimky po Doubravu a povodí čtvrtého řádu : 

1 – 03 – 04 – 031 

1 – 03 – 04 – 032 

1 – 03 – 04 – 039 

1 – 03 – 04 – 044 

 

Území odvodňují též dva významnější pravostranné přítoky Labe od severu až 

severoseverovýchodu : 

Velká strouha odbočuje z Opatovického kanálu u Čeperky v nadmořské výšce 222 

m, ústí zprava do Labe u Srnojed v nadmořské výšce 209 m, plocha povodí 32,3 km2, délka 

toku 14,8 km, vodohospodářsky významný tok. Protéká  při jihovýchodním a jižním okraji 

území. 

Černská strouha (též Mlýnský potok) pramení u Sedlic v nadmořské výšce 228 m, 

ústí zprava do Labe u Lánů na Důlku v nadmořské výšce 209 m, plocha povodí 75,1 km2, 

délka toku 17,8 km, průměrný průtok u ústí 0,18 m3/s. Odvodňuje západní část území, ale 

neprotéká jím. Tvoří lokální biokoridor západně od řešeného území. 

 

Z hlediska podzemních vod je území zařazeno do hydrogeologického rajónu LABSKÁ 

KŘÍDA – rajón 112 – Kvartérní sedimenty Labe po Pardubice. Z těchto sedimentů jsou 

v dané oblasti získávány velmi cenné zdroje podzemní vody. Je však obtížná jejich ochrana - 

vzhledem k tomu, že podzemní voda v tomto geologickém prostředí je snadno zranitelná 

antropogenní činností a rozsáhlou těžbou písků. Kvartérní akumulace mají hladinu podzemní 

vody poměrně mělce pod terénem, hydraulicky spojenou s povrchovými vodními toky a 

s vytěženými písníky. 

Část řešeného území spadá do ochranného pásma přírodních zdrojů léčivých vod 

Lázní Bohdaneč. 
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Klimatologie 

Řešené území spadá do klimatické oblasti teplé, klimatického okrsku A2 - teplého, 

mírně suchého, s mírnou zimou. Pro charakteristiku klimatických podmínek je použito údajů 

Podnebí ČSR a Atlasu podnebí ČSR z dlouhodobých průměrů v letech 1901 - 1950 pro 

srážkoměrné stanice Pardubice, Lázně Bohdaneč a Přelouč, klimatologické stanice 

Pardubice a Přelouč a fenologickou stanici Pardubice : 

 

Průměrná měsíční teplota vzduchu (°C) 

I II III IV V  VI VII VIII IX X XI XII Rok 

-1,7 -0,6 3,6 8,3 13,6 16,5 18,3 17,4 13,8 8,5 3,7 -0,1 8,4 

 

Průměrný měsíční úhrn srážek (mm) 

I II III IV V  VI VII VIII IX X XI XII Rok  

36 31 34 45 59 67 82 73 49 45 41 38 600 

 

Další klimatické charakteristiky : 

počet dnů se srážkami nad 1 mm    130          

počet dnů se sněžením      27 

počet dnů se sněhovou pokrývkou    40   

první a poslední den se sněhovou pokrývkou   1.12. – 11.3. 

průměrné maximum výšky sněhové pokrývky    19 cm 

období s průměrnou denní teplotou >  0°C   299 dní 

období s průměrnou denní teplotou > 10°C   165 dní 

období poklesů teplot pod 0°C     16.10. – 24.4. 

 

Některé fenologické charakteristiky : 

počátek jarních prací      22.3. 

počátek senoseče      9.6. 

 
Vývoj srážek během roku je normální s minimem v únoru a maximem v červenci. 

Průběh teplot je normální s minimem v lednu a maximem v červenci. Na jaře je patrný rychlý 

vzestup a na podzim rychlý pokles teplot. Délka vegetačního období je 165 dní.  
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Celková větrná růžice : 

 

 

Průměrné četnosti směrů větru a rychlosti větru  

 

Větrná růžice :  PARDUBICE – RYBITVÍ    

          

 Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 

% 3.78 5.00 14.52 7.50 5.90 9.79 25.30 9.20 19.01 

h/r 331 438 1272 657 517 858 2216 806 1665 

h/< 7.4 9.7 28.3 14.6 11.5 19.1 49.3 17.9 37.0 

m/s         Celkem 

1.7 5.10 5.99 10.15 6.27 5.65 6.72 11.32 7.01 58.18 

5 1.03 1.36 6.24 2.97 2.21 4.24 12.92 3.92 34.89 

11 0.03 0.03 0.51 0.64 0.42 1.21 3.44 0.65 6.93 

Celkem 6.16 7.38 16.90 9.88 8.28 12.17 27.68 11.58 100.00 

 

Převládajícími jsou v zájmové oblasti západní a východní směry větru. Minimum 

v četnosti směrů větru leží ve směrech severovýchodních a jižních. Bezvětří se vyskytuje 

s četností 19,01 % časového fondu v roce. Nejfrekventovanější je IV. třída stability ovzduší. 

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s vane s četností 39,17 % časového fondu v roce. 

Obecně zhoršené rozptylové podmínky (I., II. třída stability a bezvětří (calm)), kdy 

mají na imisní situaci v přízemní vrstvě atmosféry největší vliv nízké chladné bodové zdroje, 

lze v oblasti očekávat okolo 58,18 % časového fondu v roce. 
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KVALITA OVZDUŠÍ 

Oxid dusičitý (NO2) 

 V oblasti se monitoring oxidu dusičitého provádí v řadě měřících stanic s tím, že 

kvalitu ovzduší v řešeném území nejlépe vystihuje měřící stanice č. 1284 – Kasaličky 

(reprezentativnost : 4 až 50 km), která se nachází cca 15 km od katastru obce Rybitví. Další 

stanicí, kterou lze vzhledem k reprezentativnosti použít, je stanice č. 1336 – Hošťalovice 

(reprezentativnost : desítky až stovky km, ve vzdálenosti cca 25 km). 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1284 – Kasaličky : 

 Jsou uvedeny hodnoty za rok 2004 - 30.10.2004 stanice zanikla. 

 V roce 2004 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 60,8 µg/m3 

(dne 23.1.2004). Denní maximum v roce 2004 dosahovalo hodnoty 34,5 µg/m3 (23.1.2004), 

98% Kv = 26,6 µg/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 12,5 µg/m3 (1. 

čtvrtletí), 7,6 µg/m3 (2. čtvrtletí) a 6,7 µg/m3 (3. čtvrtletí), hodnota roční průměrné 

koncentrace není k dispozici – stanice byla v provozu pouze 92 dní v roce. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2006 byla nejvyšší hodinová imisní koncentrace NO2 100,8 µg/m3 

(dne 15.12.2006). Denní maximum v roce 2006 dosahovalo hodnoty 56,1 µg/m3 

(13.10.2006), 98% Kv = 46,3 µg/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 14,8 

µg/m3 (1. čtvrtletí), 6,2 µg/m3 (2. čtvrtletí), 12,5 µg/m3 (3. čtvrtletí) a 24,7 µg/m3 (4. čtvrtletí), 

hodnota roční průměrné koncentrace byla 14,6 µg/m3. 

 

Suspendované částice frakce PM10  

 Nejbližší stanicí, kde jsou měřeny suspendované částice PM10 a jejíž výsledky lze 

vzhledem k reprezentativnosti použít, je stanice č. 1336 – Hošťalovice (reprezentativnost : 

desítky až stovky km, ve vzdálenosti cca 25 km). 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 1336 – Hošťalovice : 

 V roce 2005 a 2006 nebylo k dispozici dost výsledků pro zpracování. 

 Denní maximum v roce 2004 dosahovalo hodnoty 53,3 µg/m3 (25.1.2004), 98% Kv = 

33,6 µg/m3 a hodinové maximum v roce 2004 činilo 106,5 µg/m3 (25.1.2004). Hodnota 36. 

nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští překročení hodnoty 50 

µg/m3 35 x za rok) v roce 2004 byla 20,7 µg/m3 (9.3.2004). Hodnoty čtvrtletních průměrných 

koncentrací byly 17,9 µg/m3 (1. čtvrtletí) a 14,8 µg/m3 (2. čtvrtletí), hodnota roční průměrné 
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koncentrace není k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce. V roce 2004 byl 

na měřící stanici č. 1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 µg/m3) 2x, 

hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 µg/m3) nebyla 

překročena. 

 Protože není na stanici č. 1336 Hošťalovice uvedena hodnota roční průměrné 

koncentrace, jsou dále uvedeny údaje za rok 2003 : 

 Denní maximum v roce 2003 dosahovalo hodnoty 68,5 µg/m3 (28.2.2003), 98% Kv = 

48,8 µg/m3 a hodinové maximum v roce 2003 činilo 109,3 µg/m3 (5.8.2003), 98% Kv = 52,8 

µg/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace (imisní limit připouští 

překročení hodnoty 50 µg/m3 35 x za rok) v roce 2003 byla 31,3 µg/m3 (10.2.2003). Hodnoty 

čtvrtletních průměrných koncentrací byly 26,9 µg/m3 (1. čtvrtletí), 18,8 µg/m3 (2. čtvrtletí), 

13,4 µg/m3 (3. čtvrtletí) a 13,6 µg/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace není 

k dispozici – stanice byla v provozu pouze 65 dní v roce. V roce 2003 byl na měřící stanici 

č.1336 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 µg/m3) 6x, hodnota 24-hodinového 

imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 µg/m3) byla překročena 3x za rok 2003. 

 

Benzen 

 V Pardubickém a Královéhradeckém kraji je benzen monitorován na stanici č. 1418 

(Pardubice – Rosice) a na stanici č. 396 (Hradec Králové – Sukovy sady). Hodnoty ze stanic 

však nelze pro dokumentování pozadí v obci Rybitví použít - vzhledem k reprezentativnosti 

stanice (0,5 až 4 km). Nejbližší měřící stanicí, kterou lze použít, je stanice č. 916 – Košetice 

(ČHMÚ), v okrese Pelhřimov. Stanice je umístěna v areálu ČHMÚ ve svažitém terénu. 

Reprezentativnost této stanice je stovky až tisíce km. Cílem stanice je stanovení celkové 

hladiny pozadí koncentrací. 

 

 Přehled stavu znečištění ovzduší benzenem na stanici č. 916 – Košetice : 

 V roce 2004 se hodnoty měsíčních imisních koncentrací benzenu pohybovaly 

v rozmezí hodnot 0,13 µg/m3 – 1,37 µg/m3. Roční průměr v roce 2004 činil 0,43 µg/m3.  
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 Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněž použít 

hodnoty uvedené v rozptylových studiích zpracovaných v rámci návrhů krajských programů 

snižování emisí Pardubického a Královéhradeckého kraje.  

  

 PARDUBICKÝ KRAJ :  

 Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001. Do výpočtu byly 

zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Pardubického kraje a zdroje ze 

sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od hranice kraje. 

 Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro současný 

stav, lze pro řešené území odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo  50,1 – 100,0 µg/m3, pro 

výhledový stav (rok 2010) nejsou k dispozici. Obrázek, kde je uvedeno pole maximálních 

hodinových koncentrací NO2 pro výhledový stav není k dispozici. Roční imisní koncentrace 

NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo  15,1 – 30,0 µg/m3, pro výhledový stav 

(rok 2010) nejsou k dispozici. 

 Imisní koncentrace dalších látek, které by byly relevantní pro dokladování pozaďové 

imisní situace v oblasti Rybitví, nebyly ve zmíněné rozptylové studii sledovány. 

 

 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ : 

 Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001 a výhledový stav 

k roku 2010. Do výpočtu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 

z Královéhradeckého kraje a zdroje ze sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od 

hranice kraje. 

 Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro současný 

stav, lze pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 60 µg/m3. 

Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výhledový stav, lze 

pro posuzovanou lokalitu odhadnout imisní koncentrace NO2 okolo 20 µg/m3. Roční imisní 

koncentrace NO2 pro stávající stav (rok 2001) lze odhadnout okolo 3 µg/m3, pro výhledový 

stav (rok 2010) okolo 1,2 µg/m3. 

 Roční imisní koncentrace benzenu pro stávající stav (rok 2000) lze odhadnout okolo 

0,06 µg/m3, pro výhledový stav nejsou imisní koncentrace benzenu uvedeny. Ostatní 

organické sloučeniny nejsou sledovány. 

 Imisní koncentrace PM10 nebyly v rozptylové studii zpracované v rámci návrhu 

krajského programu snižování emisí uvažovány. 
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Fytogeografie a fytocenologie 

Podle regionálního fytogeografického členění spadá zájmové území do obvodu 

českého termofytika, okresu 15 - Východní Polabí, podokresu 15c - Pardubické Polabí. 

Jedná se o oblast teplomilné květeny s převažujícími nelesními fytocenózami s druhy 

submediteránní květenné zóny. Ve vertikálním členění evropské květeny se jedná o planární 

vegetační stupeň. Malá nadmořská výška spolu s rovinatým terénem je vzhledem 

k homogennosti klimatických a terénních podmínek určující pro zařazení území do druhého 

vegetačního stupně (bukodubového), podle příslušné metodiky Lesprojektu však převažuje 

ještě první vegetační stupeň (dubový). 

Přírodní, případně klimaxová, společenstva v zájmovém území by v oblasti labské 

nivy s meandrujícím tokem a pravidelnými záplavami tvořily topolové a jilmové lužní lesy, 

vrbové olšiny a přirozená vegetace proudících a stojatých vod, slatin a rákosin, v oblasti 

písčité terasy borové doubravy i chudé bory, na vlhčích stanovištích březové, habrové i 

lipové doubravy.  

Vliv člověka způsobil, že se v zájmovém území zachovaly pouze fragmenty 

přirozených i přírodě blízkých společenstev a většina ploch je přeměněna na agrocenózy, 

případně zastavěné, devastované a rumištní plochy.  

Oblast náleží z hlediska biogeografického členění do provincie středoevropských 

listnatých lesů, podprovincie hercynské, k sosiekoregionu I/3 Polabská tabule. 

Sosiekoregion Polabská tabule je charakterizován jako rozsáhlá tabule vyplňující 

střední část východních Čech, převážně akumulačního rázu s rozsáhlými údolními nivami a 

plošinami říčních teras, na okraji s plochými pahorkatinami a s převažující antropogenní 

krajinou.  

Na regionální úrovni jsou v území zastoupeny dvě biochory : 

- biochora I/3/1 – biochora širokých říčních niv  

- biochora I/3/2 – biochora teplých rovin akumulačního rázu nižších teras 

 

Systém stability krajiny, chráněná území, ochranná pásma 

 Z hlediska ekologické stability představuje sledovaná oblast (orientačně) území se 

střední ekologickou stabilitou (středně intenzivně využívané území, kde jsou technické 

objekty v relativním souladu s dochovanými přírodními strukturami) - s mozaikou lesů, polí, 

luk a zastavěných ploch; podle využití ploch se jedná o zemědělskou krajinu (26 % výměry 

katastrálního území je orná půda). 
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PŘEHLED O STRUKTUŘE PŮDNÍHO FONDU (údaje roku 2004, ČSÚ) : 

 rozloha k.ú. Rybitví – celkem 524,5086 ha  

 zemědělská půda  154,9632 ha  

             z toho : orná půda   135,3619 ha 

              zahrady        11,6384 ha 

                sady  2,0433 ha 

                louky        5,9196 ha 

 lesní půda           56,8576 ha   

 vodní plochy   26,3370 ha  

 zastavěné plochy  25,2746 ha 

 ostatní plochy   261,0762 ha 

 

V řešeném území nebyly  vyhlášeny památné stromy, nenachází se zde evropsky 

významná lokalita soustavy Natura 2000, ani zvláště chráněné území. 

 

Z hlediska ÚSES je Labe nadregionálním biokoridorem s navázaným biocentrem 

„Polabský luh – Bohdaneč“ (ve vzdálenosti min. 1,5 km od posuzovaných ploch). 

 

V řešeném území jsou evidovány významné krajinné prvky : 

„Rumlovo labiště“ – kód AOPK 06020, k.ú. Lány na Důlku, Rybitví 

- zazemněné rameno Labe se zbytky vodní hladiny ve výběžcích, lesní topolové 

kultury 

- rozloha 7,2 ha 

„Zákoutí“ – kód AOPK 06021, k.ú. Rosice n.L., Svítkov, Srnojedy, Rybitví 

- dvojitý meandr starého ramene Labe s čistou vodou a charakteristickou květenou, 

výskyt vodních rostlin, geomorfologická lokalita, místní biokoridor a na části 

biocentrum Na špici 

- rozloha 15 ha 

 

Podél lesních pozemků je stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 m, přičemž 

pozemky určené k plnění funkce lesa lemují zastavěné území obce zejména ze severu. 

Severní část řešeného území spadá do ochranného pásma II. stupně přírodních 

léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč. 
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KULTURNĚ-HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA, SÍDELNÍ A DEMOGRAFICKÉ 

PARAMETRY 
  

Obec se nachází v Pardubickém kraji (okres Pardubice) cca 4 km severozápadně od 

krajského města Pardubice. Katastr obce se nachází v rovinaté části Polabské nížiny s 

rozvinutou zemědělskou i průmyslovou činností – chemickou výrobou. 

 

Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1377, kdy Albrecht z Cimburka, pán 

na Blatníku, prodal Blatník spolu s městečkem Bohdaneč a vesnicemi Bystřec, Rybitví, 

Černá u Bohdanče a Lhotkou Blatníkovskou Janovi z Orle, opatovi kláštera Opatovického. 

Tuto smlouvu 23. května téhož roku stvrdil v městě Angermünde sám císař Karel IV. V 

latinském textu smlouvy stojí název obce ve tvaru Rybitwy *). V držení Opatovického 

kláštera zůstalo Rybitví až do roku 1421, kdy byl klášter při jarním tažení husitů pod vedením 

bratra Žižky definitivně zničen.  

Nejvýznamnějším majitelem panství byl Vilém z Pernštejna, posledním pak baron 

Richard Drasche z Wartimberka, který o majetek přišel po 1. světové válce.  

 *) Základem jména "Rybitví" bylo staroslověnské slovo "rybitev" (= rybář), které v 

češtině zaniklo, ale dodnes se udrželo v polském slově "rybitw". V polštině jsou hojná místní 

jména "Rybitwy" (= Rybáře). V češtině je toto místní jméno v singuláru a středním rodě. 

Rybitví, staročesky "Rybitvie" znamená tedy "rybářovo" nebo "rybářské" (místo). 

  Slavnými rodáky obce jsou bratranci Veverkovi, vynálezci ruchadla. 

Roku 1827 dokončili rolník František Veverka a jeho bratranec, kovář Václav 

Veverka, asi tříleté pokusy s novou konstrukcí pluhu, kterou místní obyvatelé nazvali 

"ruchadlo". Ruchadlo usnadňovalo orbu, jednu z časově i fyzicky nejnamáhavějších 

zemědělských prací a proto velmi rychle vešlo ve všeobecnou známost nejen v okolí, ale i v 

jiných končinách Čech a dokonce i v cizích zemích.  
 

V řešeném území se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v ústředním 

seznamu kulturních památek ČR : 

- číslo rejstříku 21199/6-4388  - měšťanský dům č.p. 10 – rodný dům Václava Veverky 

 

Rodný domek bratranců Veverkových čp. 1 - typická zemědělská usedlost s  

jednou obytnou místností. Na domku je pamětní cedule s nápisem: "Zde se narodil Václav 

Veverka, vynálezce ruchadla, dne 10. prosince 1790". Na zahradě stojí památník bratranců 

Veverkových a v blízkosti monument ruchadla v místě, kde Veverkovi poprvé v roce 

1827 orali. 
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URBANISTICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ STRUKTURA  

Obec Rybitví se rozkládá západně od komunikace první třídy I/36 Pardubice – Lázně 

Bohdaneč, která ji odděluje od průmyslového areálu na východní straně a severně od 

komunikace třetí třídy III/32 225, která ji odděluje od průmyslové plochy jižním směrem, v 

rovinatém terénu. 

Zástavba v obci je nově založenou výstavbou po roce 1940, proto původní zástavba 

nebyla dochována. Ve východní části zastavěného území je tzv. Stará Kolonie tvořená 

rodinnými domy s pravidelnější ulicovou zástavbou, v severozápadní části obce je tzv. Nová 

Kolonie jako oválné hnízdo zástavby rodinných domů. Střední část obce tvoří vícepodlažní 

bytové domy a objekty a areály občanské vybavenosti. 

Urbanistická struktura je poměrně zachovalá, koncepční a neporušená výrazně  

novou zástavbou. Celkově působí sídlo jako kompaktní shlukový útvar, s poměrně hustým  

zastavěným  územím obce a volnou formou zástavby. 

 

Vybrané statistické údaje za ZUJ -  Rybitví (ČSÚ, údaje roku 2004) : 

 

Doprava  

        Zastávka linky místního významu  ano   

        Zastávka městské hromadné dopravy  ano   

Hospodářská činnost  

        Počet podnikatelských subjektů celkem 248   

        Z toho nejvíce :    

        Stavebnictví  67   

        Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství                                                                                                                 54   

        Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 55   

        Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 167   

Kultura 

        Veřejná knihovna vč. poboček 1   

        Stálá kina 1   

        Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 3   

Obyvatelstvo 

        Živě narození celkem 13   

        Zemřelí celkem 14   

        Přirozený přírůstek celkem -1   

        Přistěhovalí celkem 68   

        Vystěhovalí celkem 60   

        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1386   

        Muži (z počtu bydlících obyvatel k 31.12.) 653   
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        Ženy (z počtu bydlících obyvatel k 31.12.) 733   

        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 214   

        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 440   

        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 415   

Peněžnictví 

        Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1   

Školství 

        Mateřská škola 1   

        Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1   

        Střední odborné učiliště 1   

        Střední odborná škola (vč.zdravotnické) 1   

Sport 

        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1   

        Tělocvičny (vč. školních) 1   

        Stadiony otevřené 1   

Technická vybavenost 

        Pošta - počet 1   

        Veřejný vodovod ano   

        Kanalizace s napojením na ČOV  ano   

        Požární hydrant  ano   

        Městská, obecní policie  ano   

        Plynofikace obce ano   

        Skládka tuhých komunálních odpadů  ano   

Zdravotnictví 

        Léčebna pro dlouhodobě nemocné 1   

        Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1   

        Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 1   

        Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa 1   

        Ostatní samostatná zařízení 2   

 

 

 

Obec Rybitví je součástí regionálního svazku obcí Bohdanečsko, který byl založen 

v roce 2000 s cílem podporovat rozvoj obcí sdružených v okolí přirozeného centra - Lázní 

Bohdaneč - jediného lázeňského místa v Pardubickém kraji.  
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PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ BEZ 

UPLATNĚNÍ KONCEPCE : 

 V zájmovém území se vzájemně prolíná řada funkcí :  

• Bydlení (objekty s příslušným hospodářským zázemím) představuje největší část 

současně zastavěných ploch v obci.  

• Občanská vybavenost – hlavní objekty jsou soustředěny převážně ve střední části a 

jihozápadní části obce.  

• Průmyslová výroba je zastoupena především rozlehlým areálem Synthesia, a.s., 

který zabírá velkou část katastrálního území obce jižně od vlastní obce a několika 

drobnějšími provozy navazujícími na areál SYNTHESIA. 

• Plochy pro sport a rekreaci se v současné době nacházejí v západní části 

zastavěného území obce. 

• Řešeným územím prochází při severovýchodním okraji katastru komunikace I/36 

Pardubice – Lázně Bohdaneč a z ní odbočuje směrem západním komunikace III/32 

225 na Černou u Bohdanče. 

 

  V ostatních částech řešeného území se rozprostírá neurbanizované území  zahrnující 

zemědělskou  půdu a louky, krajinnou zeleň a lesní plochy, vodní plochy a toky. 

  

 Neuplatnění koncepce v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí 

dotčeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost výše uvedené funkce v území co 

nejlépe zkoordinovat, konkrétně především rezignuje na : 

a) možnost zkoordinování návrhových ploch obytné zástavby a ploch výroby (vzájemné 

oddělení ochrannou zelení)  

b) možnost zkoordinování návrhových ploch a OP inženýrských sítí (zejména vrchního 

elektrického vedení a trasy VTL plynovodu) 

c) návrh ploch pro podnikatelskou činnost v území s případným deklarováním provozů, 

které je nevhodné do těchto lokalit umísťovat   

d) návrh ploch v sousedství ploch lesů se zdůrazněním nutnosti respektovat ochranné 

pásmo lesů 

e) zdůraznění nutnosti zajistit ochranu obytné zástavby před hlukem z navrhované přeložky 

komunikace I/36 jižně od zastavěného území obce (např. vybudováním protihlukových 

stěn / valů) 
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3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

  

 Koncepcí dotčené části území, kterými je nutné se zabývat z hlediska ochrany životního 

prostředí, jsou především navržené rozvojové plochy Z3, Z4 a Z5 v k.ú. Rybitví (případně 

jejich kontaktní pozemky); podrobnější lokalizaci a charakteristiku aktuálního stavu ploch 

podává následující přehled : 

 

Aktuální stav lokalit : 

• Z3 :  plocha nepravidelného tvaru v západní části katastru obce, jižně od komunikace na 

Černou u Bohdanče, dopravní napojení je možné ze stávající obslužné komunikace, bez 

inženýrských sítí (s možností prodloužit sítě z okolí lokality), umístěna je regulační 

stanice plynu 

• Z4 :  plocha nepravidelného tvaru ve střední části katastru obce, jižně od komunikace na 

Černou u Bohdanče, dopravní napojení je možné ze stávající obslužné komunikace, bez 

inženýrských sítí (s možností prodloužit sítě z okolí lokality), umístěny jsou 2 trafostanice 

• Z5 :  plocha nepravidelného tvaru ve střední části katastru obce, jižně od komunikace na 

Černou u Bohdanče, dopravní napojení je možné ze stávající obslužné komunikace, bez 

inženýrských sítí (s možností prodloužit sítě z okolí lokality), na části plochy probíhá 

výstavba objektů pro podnikání 

 

 

 Plochy jsou ze severu lemovány komunikací III. třídy na Černou u Bohdanče, navzájem 

jsou odděleny místními komunikacemi, resp. komunikace mezi Z3 a Z4 není provozována (je 

zahrazena). 

 Lokalita Z3 je z jihozápadní a západní strany lemována lokálním biokoridorem (v 

západní části funkčním), při jižní hranici této plochy je navrženo lokální biocentrum. 

  Přímo na pozemcích se nenachází hodnotná vzrostlá zeleň, vzhledem ke způsobu 

využití širšího území (zástavba, doprava atd.) nelze na zmiňovaných lokalitách předpokládat 

výskyt chráněných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.   

 Celá jižní část katastru obce Rybitví je oblastí s výskytem starých ekologických zátěží. 
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Možné střety s chráněnými zájmy a další informace relevantní z posuzovaného hlediska : 

- přes komunikaci vedoucí na Černou u Bohdanče (naproti lokalitě Z5) a východně od 

hranice této lokality Z5 se nachází obytná zástavba  

- plocha Z3 je lemována, resp. sousedí s prvky ÚSES lokálního charakteru - funkčními i 

navrženými 

- přes lokality Z4 a Z5 prochází vrchní vedení VN/VVN (ochranné pásmo) 

- při severní hranici lokalit Z3 – Z5 prochází plynovod (ochranné pásmo) 

- severně od lokalit Z3 – Z5 prochází komunikace na Černou u Bohdanče (ochranné 

pásmo) 

 

Poznámka :  

 Ostatní ochranná pásma a chráněné plochy jsou od posuzovaných ploch rozvoje tak 

vzdálené nebo jsou takového charakteru, že není třeba uvažovat s možnými střety s těmito 

chráněnými zájmy.  

 

Doporučená opatření : 

 Z hlediska ochrany přírodního prostředí je třeba počítat s přijetím opatření při 

výstavbě a provozu záměrů v navrhovaných lokalitách Z3 – Z5 tak, aby nakládáním se 

závadnými látkami a odpadními vodami nedošlo k ohrožení půdy, podzemních a 

povrchových vod, a byla zachována funkčnost a ekologicko- stabilizační funkce prvků ÚSES 

(jižně až západně od lokality Z3).  

  Z hlediska ochrany veřejného zdraví bude důležité důkladné posouzení záměru / 

záměrů realizovaných v rozvojových lokalitách – zejména z hlediska možného ovlivnění 

imisní a akustické situace v prostoru obytné zástavby. Lokalita Z5 bude také z prostoru 

zástavby pohledově exponovaná, takže bude žádoucí uvažovat s pohledovým odcloněním  - 

např. pásem ochranné a izolační zeleně, příp. s patřičným ozeleněním budoucích areálů. 
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4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT 

UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, 

ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI 

 

 V řešeném území se nacházejí následující prvky vyžadující zohlednění v územně 

plánovací dokumentaci za účelem ochrany životního prostředí : 

 

- prvky ÚSES – na jižní hranici katastrálního území protéká řeka Labe (nadregionální 

biokoridor) s navázaným biocentrem „Polabský luh – Bohdaneč“, jižně až západně od 

rozvojové lokality Z3 se vyskytují prvky lokálního ÚSES (LBK 23, LBC 24) 

- evidované VKP „Rumlovo labiště“ a „Zákoutí“ – na jižní a jihozápadní hranici katastru 

- ochranné pásmo lesa v šíři 50 m podél lesních pozemků - lesní pozemky lemují 

zastavěné území obce zejména ze severu 

- ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč – do pásma 

spadá severní část řešeného území  

- z hlediska ochrany archeologických památek se jedná o území s archeologickými 

nálezy 

 

Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v řešeném 

území vyskytují :  

- ochranné pásmo komunikací 

I. a III. třídy – 50, resp. 15 m od osy vozovky 

- ochranná pásma elektro 

vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče 

vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího vedení, 

příp. 7 m pro nová zařízení     

trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení nebo 

zdi, příp. 20 m pro nová zařízení 

trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení nebo 

zdi, příp. 7 m pro nová zařízení  

- ochranné pásmo plynovodů  

- NTL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě strany, 2 x 

4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území 

- VTL plynovody a přípojky 4 m od obrysu na obě strany, bezpečnostní pásmo 40 

m na obě strany od obrysu vedení 
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 Ochranné pásmo průmyslových objektů – do řešeného území zasahuje hranice  4. 

vnitřního ochranného pásma průmyslového areálu Synthesia a.s.  

 

Všechny uvedené prvky jsou zapracovány v návrhu ÚPO Rybitví.  

 

Pro posouzení možného střetu budoucích aktivit v rozvojových plochách 

s chráněnými zájmy v území jsou relevantní především tato ochranná pásma : 

• ochrana prvků ÚSES 

• ochrana archeologických památek  

• ochranné pásmo komunikací I. a III. třídy (uvažována budoucí přeložka I/36)  

• ochranné pásmo vrchního vedení VVN/VN 

• ochranné pásmo VTL plynovodu 

 

 

SOUSTAVA CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 : 

 

V širším zájmovém území se nenachází žádná evropsky významná lokalita 

zařazená do národního seznamu (nařízení vlády č. 132/2005 Sb.), který schválila vláda 

České republiky 22.12.2004, ani ptačí oblast vyhlášená jednotlivými nařízeními vlády, 

které schválila vláda České republiky během roku 2004.  

 

Nejbližší evropsky významnou lokalitou je CZ0533308 „Bohdanečský rybník a rybník 

Matka“ (národní přírodní rezervace i ptačí  oblast) v Lázních Bohdaneč - ve vzdálenosti od 

katastru obce Rybitví cca 3 km.    
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5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NAVRHOVANÝCH 

VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

 Návrh ÚPO Rybitví je zpracován v jedné variantě. 

 Dále je uvedena charakteristika vlivů navrhovaných změn v lokalitách Z3, Z4 a Z5 – 

zvlášť vlivy na obyvatelstvo a zvlášť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí : 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA OBYVATELSTVO 

 

 Z hlediska veřejného zdraví by v případě navrhovaného funkčního využití 

předmětných ploch (plochy drobné výroby a skladů, podnikatelské činnosti a ochranné 

zeleně) mohl být problémovým faktorem zejména hluk a imisní situace ovzduší. 

 Emise znečišťujících látek do ovzduší a hlučnost ze stacionárních zdrojů lze poměrně 

snadno legislativně limitovat, a v případě, že zejména lokalita Z5 bude na své severní a 

východní straně využita pro ochrannou a izolační zeleň, je možné se značnou dávkou jistoty 

tvrdit, že i imisní limity v prostoru obytné zástavby budou dodržovány. Dokazování tohoto 

předpokladu však bude muset být součástí oznámení podle zákona  

č. 100/2001 Sb., v platném znění. V některých případech (u záměrů uvedených v příloze  

č. 1 kategorii I a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení) 

musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována 

osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 

veřejné zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR. Cílem takovéhoto hodnocení zdravotních rizik 

je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a 

pohodu obyvatel, než je možné pouhým srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními 

hodnotami danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty jsou někdy kompromisem mezi 

snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. 

Především však u mnoha látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je tato metoda 

jediným způsobem, jak zhodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka 

z hlediska ochrany zdraví.  

 

Součástí rozptylových a hlukových studií by měla být v odůvodněných případech i 

doprava – uvažována by měla být frekvence, skladba dopravních prostředků, ale i parkování 

v klidu. V současné době není komunikace III. třídy Semtín – Černá u Bohdanče významně 

frekventovaná, situace se však může podstatně změnit využitím této silnice pro vybudování 

přeložky I/36. 
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 Vlivy aktivit v posuzovaných rozvojových plochách na ovzduší a akustickou situaci je 

možné považovat spíše za méně významné až nevýznamné s tím, že jako středně 

významné lze odhadovat vlivy z vyvolané dopravy.  

  

Z hlediska veřejného zdraví je tedy možné předpokládat, že budou v případě využití 

ploch Z3 až Z5 pro drobnou výrobu a sklady nejvýznamnější vlivy na hlukovou a rozptylovou 

situaci, které bude ovšem nutné podrobně specifikovat až pro konkrétní zde plánované 

záměry, optimálně v rámci jejich vlastního procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Zde 

bude hrát významnou roli konkrétní vzdálenost budoucího výrobního / skladového areálu od 

obytné zástavby. Skutečností, kterou je možné zdůraznit, jsou převažující západní a 

východní větry v oblasti, což je z pohledu ochrany obyvatel převážné části obce Rybitví 

příznivé. 

 

 MOŽNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ : 

Minimalizace hlukové zátěže 

Nejpodstatnější vliv na snížení hladiny hluku má vzdálenost mezi zdrojem hluku a 

sledovaným místem. Například, pokud se vzdálenost měřeného místa od zdroje hluku 

zdvojnásobí ze 7 na 14 m, naměřené hodnoty hluku v tomto místě poklesnou o 6 dB(A). 

Pokud se vzdálenost zdesetinásobí, hluk poklesne o 20 dB(A). Útlum hluku ve volném 

prostoru je dán jen zvětšující se vzdáleností. V reálném prostředí dochází ke ztrátám 

(útlumům) hluku ještě vlivem absorbce ve vzduchu, vlivem mlhy, deště nebo sněhu, vlivem 

větru, atmosférické turbulence a přízemního efektu. Hodnoty intenzity hluku lze snížit realizací 

protihlukových opatření – preferována jsou opatření na zdrojích, časté jsou však  i instalace 

protihlukových stěn a zemních valů.  

 

Minimalizace vlivu znečištění ovzduší 

 V případě imisí v ovzduší není vztah mezi vzdáleností a sledovaným referenčním 

bodem zdaleka tak jednoznačný jako u hluku. Příměsi znečišťující ovzduší mohou ovlivnit 

nejen lokality nalézající se v bezprostřední blízkosti emisních zdrojů, tedy tzv. oblasti 

impaktní, ale mohou zasahovat i oblasti relativně málo znečištěné, situované ve značné 

vzdálenosti od zdrojů znečištění ovzduší, a to v důsledku dálkového přenosu znečišťujících 

látek, při kterém látky v atmosféře obsažené mohou být prouděním přenášeny na značné 

vzdálenosti (řádově stovky a tisíce kilometrů). Důležitý nástroj pro posouzení vlivu stávajících 

nebo plánovaných zdrojů na kvalitu ovzduší v zájmových lokalitách představují složité 

modelové výpočty transportu a rozptylu znečištění v atmosféře. 
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 Vzdálenost a také převažující směry větrů v oblasti budou jistě hrát svoji roli 

v případě zapáchajících látek, které by případně mohly být emitovány z budoucích 

provozoven v rozvojových plochách. Při posuzování jednotlivých záměrů bude třeba 

dokladovat, že vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nepřesáhne míru 

způsobující obtěžování obyvatelstva. Budou počítány předpokládané koncentrace v obytné 

zástavbě a porovnávány s imisními limity a dalšími doporučujícími hodnotami (čichový práh, 

práh postřehu *). 

* Mez postřehu je hodnota zaručující, že pokud jí není dosaženo, nebude imisní zatížení látkou postřehnutelné, 

tudíž zdroj nebude „cítit“. Mez postřehu je rovna ½ čichového prahu (EMINGER 2004). 

 

 Sociálně-ekonomické aspekty zájmového území budou posuzovanou koncepcí 

ovlivněny významně pozitivně – zejména vytvořením pracovních míst v nových firmách. 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 Vzhledem k dosud nestanoveným potřebným detailům záměru / záměrů 

v rozvojových plochách Z3, Z4 a Z5 je možné budoucí vlivy pouze předběžně odhadnout. 

Míra možného ovlivnění provozovanými činnostmi bude záviset především na charakteru a 

technickém řešení té které plánované aktivity a na výsledném dopravním zatížení lokality. V 

současnosti není u většiny zájmového prostoru známa ani kategorie budoucí průmyslové 

výroby / činnosti. 

Ovlivnění ovzduší bude záviset především na spektru emitovaných látek, 

samozřejmě také na jejich koncentraci / množství, dále i na způsobu vytápění budoucích 

objektů. Vzhledem k povinnosti dodržovat emisní limity dané legislativními předpisy (a 

dodržování prokazovat), a také možnosti plynofikace lokality, lze očekávat vlivy spíše méně 

významné až nevýznamné. Jako středně významné lze odhadnout vlivy z vyvolané dopravy 

– zde bude nutné kromě samotného příspěvku dopravy zohlednit i provoz na přilehlé 

komunikaci (zejména v okamžiku, kdy již bude vybudována přeložka I/36 a provoz tak bude 

značný). Z uvedeného lze vyvodit, že důraz při konkrétním posuzování budoucího záměru / 

záměrů v lokalitě bude třeba věnovat zejména emisím NOx a dalším dopravním zplodinám, 

ale také jiným znečišťujícím látkám podle charakteru technologie. Nezbytnou podmínkou 

povolení výstavby a provozování bude dokladování splnění imisních limitů. 

Velice citlivou otázkou bude zcela jistě problematika případných emisí zapáchajících 

látek – pokud budou zamýšleny k realizaci provozy, kde k těmto únikům může docházet 

(potravinářský průmysl, výroba krmiv, průmyslová kompostárna apod.). Působení pachových 

látek nemá přímý vliv na zdraví lidí, ale je bezesporu nepříjemné a obtěžující. Zde by bylo 
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nutné navíc zvažovat případné synergické působení s blízkými chemickými provozy v areálu 

Synthesia, a.s.  

Z pohledu zásobování vodou je obec vybavena skupinovým vodovodem Pardubice 

OSVČ a v obci je vybudovaná vodovodní síť zásobních řadů DN 150, 100, 80 napojená 

z hlavního řadu (vodojem : Kunětická hora 15 000 m3, kóty 277/272 m n. m.). Vodovod je 

vyhovující, pitná voda splňuje požadavky ČSN 75 7111 - napojení na vodovod je 100%. 

Provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice a.s. Pro další výhledové rozšiřování obce bude 

stávající vodovodní síť vyhovovat a v případě potřeby bude v nezbytném rozsahu 

doplňována novými řady a přípojkami. 

V obci je vybudovaná soustavná kanalizační síť pro odvádění odpadních vod. 

Splaškové odpadní vody jsou odváděny k čištění na ČOV VaK Pardubice, která čistí vody 

pro město Pardubice a Synthesia, a.s., a to hlavní (kmenovou) stokou P, do které jsou 

prostřednictvím dvou čerpacích stanic (ČS) zaústěny ředěné splašky z prostoru Staré 

Kolonie (dešťové vody do odvodnění povrchových vod areálu Synthesia, a.s.) a splaškové 

odpadní vody z prostoru Nové Kolonie (dešťové vody z terénu do místních vodotečí). 

Stávající odkanalizování je vyhovující. Pro výhledový stav bude podle potřeby do míst nové 

obytné a podnikatelské zástavby v nezbytném rozsahu kanalizace doplněna potrubím stok, 

šachtami, objekty a přípojkami, a to vždy s ohledem na stav, druh a kapacitu stávající 

kanalizační sítě. Z hlediska odtoku srážkových vod bude stav před a po realizaci koncepce 

prakticky totožný s tím, že u záměru / záměrů podnikatelského charakteru lze navíc 

předpokládat adekvátní technické řešení daného problému (retenční nádrže, zasakovací 

objekty apod.) a v místech možné kontaminace zpevněných ploch instalaci zařízení na 

záchyt znečištění (lapoly).  

 Technologické odpadní vody z nových průmyslových objektů budou muset splňovat 

limity Kanalizačního řádu pro vypouštění do městské kanalizace, v případě nadměrně 

znečištěných vod bude vyžadováno jejich předčištění na požadovanou úroveň (odpovídající 

tzv. nejlepší dostupné technice). Krajním řešením v případě malého objemu technologických 

odpadních vod je nakládání s nimi jako s kapalným odpadem v režimu zákona o odpadech. 

Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v oblasti je možné považovat za 

nevýznamný (pochopitelně za předpokladu dodržování podmínek správce kanalizace pro 

vypouštění odpadních vod). 

Hodnota koeficientu ekologické stability (KES), což je poměr součtu ekologicky 

stabilních ploch (lesní půda, louky, pastviny, vodní plochy, zahrady, sady) k součtu ekologicky 

labilních ploch (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy), pro řešené k.ú. je velmi nízká 

(0,27), což odpovídá velmi intenzívně využívanému území. To je dáno charakterem území 

v průmyslové zóně (průmyslové objekty, odkaliště), malým podílem lučních porostů a malým 
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zastoupením rozptýlené zeleně. Rozvojové plochy Z3 až Z5 jsou pokryty trvalým travním 

porostem, zábor půdy pro zamýšlené podnikatelské aktivity je možné z hlediska charakteru 

ploch i velikosti označit za málo významný. Při dodržení standardních opatření při nakládání se 

závadnými látkami není třeba předpokládat významnější vliv na půdu.  

V současné době nejsou posuzované plochy využívány pro zemědělskou výrobu. 

Lokálně (základy staveb) bude do hloubky cca 3 m (u rozsáhlejších podnikatelských záměrů 

možná až 5 m) mechanicky narušeno horninové prostředí, což se však dá považovat za 

ovlivnění nevýznamné. 

 Hluková situace ve sledovaném území bude realizací koncepce ovlivněna 

v závislosti na konkrétním záměru a vyvolané dopravě. Nutností bude zajistit úroveň 

hlučnosti ze stacionárních zdrojů v souladu s právními předpisy, důležitá bude v tomto 

případě konkrétní vzdálenost budoucích zdrojů hlučnosti na rozvojových plochách (zejména 

Z5) od chráněných prostorů obytné zástavby. Důležité je, že v návrhu ÚPO je počítáno 

s využitím ploch Z3 až Z5 pro drobnou výrobu, takže nebude jistě možné umístit sem hlučné 

provozy typu drtíren kovového odpadu, strojírenských provozů apod. Změna akustické 

situace v chráněném venkovním prostoru nejbližší zástavby by mohla být po provedení 

výpočtů v hlukové studii hodnocena jako středně významná – zejména na základě součtu 

příspěvku a dopravy po vybudování přeložky silnice I. třídy. Provoz nového záměru / záměrů 

bude možný po dokladování splnění hygienických limitů hluku (v chráněném venkovním 

prostoru) – ať již výpočty nebo měřením.  

Bude potřebné zvažovat plánované záměry také z hlediska možného vzniku vibrací, 

příp. záření - při splnění legislativních předpisů by toto působení na životní prostředí nemělo 

být významné. 

Vzhledem k aktuálnímu stavu posuzované rozvojové lokality lze za nevýznamné 

považovat i vlivy koncepce na biotopy, flóru a faunu. Přestože se jižně a západně od 

posuzované plochy Z3 nacházejí prvky lokálního ÚSES, není nutné při běžném provozu 

předpokládat ovlivnění ekosystémů v této oblasti. 

Při dodržení obecných podmínek pro výstavbu bude málo významný i vliv koncepce na 

krajinný ráz území (zvláště v širším kontextu). Konkrétní posouzení je opět možné až v rámci 

samostatného hodnocení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném 

znění, kdy již budou známy parametry objektů a architektonické řešení plánovaných staveb.  

Vlivy na hmotný majetek se nepředpokládají. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že při posuzování konkrétní výrobní aktivity v lokalitách 

Z3 – Z5 bude nutné klást pozornost zejména na : 

- popis zvolené technologie a porovnání s tzv. nejlepší dostupnou technikou v daném 

oboru 

- zajištění opatření k předcházení vlivů na životní prostředí 

- volbu typu a účinnost technického řešení zařízení na záchyt emisí do životního 

prostředí (do ovzduší, do vod a hlučnosti) 

- bezpečnost provozu a protihavarijní zajištěnost 

- předpokládanou četnost jednotlivých typů dopravních prostředků a velikost parkoviště 

 

Z hlediska možného ovlivnění podzemních vod a chemismu biotopů v okolí by 

rizikovou událostí v prostoru rozvojových ploch Z3 – Z5 mohla být případná rozsáhlejší 

havárie, spojená s únikem ropných produktů nebo jiných nebezpečných chemických látek a 

přípravků, příp. odpadních vod nebo kapalných odpadů kategorie „N“. Ohrožení může 

obecně přinést i rozsáhlý požár, kdy nedojde dostatečně rychle k jeho lokalizaci nebo také 

není dostatečně zajištěno bezpečné shromažďování kontaminované hasební vody.  

 

Možný nepříznivý dopad konkrétního záměru / záměrů na životní prostředí bude opět 

třeba pečlivě vyhodnotit, nepřijatelné riziko však pravděpodobně zjištěno nebude, zejména 

ze tří důvodů : 

- při uvažované dopravní nehodě půjde i v nejméně příznivém případě o havárii v rozsahu 

nehody dvou nákladních automobilů nebo stavebních mechanismů, tedy o rozsah 

poměrně běžný např. v obvyklém silničním provozu, s úniky škodlivin bez větších 

problémů zvládnutelnými prostředky hasičských sborů nebo jiných specializovaných 

zásahových jednotek 

- pokud se havárie odehraje již v prostoru dokončeného záměru, půjde o technicky 

zabezpečené pracoviště, manipulační nebo skladovou plochu, parkoviště či jiný prostor, 

odkanalizovaný do záchytné jímky s dostatečnou zádržnou kapacitou (navíc patrně, jak 

je v podobných případech obvyklé, např. přes odlučovače ropných látek a také se 

signalizací úniku) 

- pro provoz zařízení, ale i pro případ havárie na dosud nezabezpečeném staveništi bude 

k dispozici Havarijní plán s rozpisem operativních a následných opatření pro případ 

havárie spojené s únikem závadných látek do životního prostředí, a pracovníci budou 

patřičně proškoleni – důraz bude kladen na okamžité informování složek Integrovaného 

záchranného systému a sanační zásah (lze předpokládat, že veškeré dekontaminační 

zásahy se budou odehrávat především přímo v prostoru konkrétní rozvojové plochy) 
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Komentář a doporučení posuzovatelky : 

Rozvojové plochy Z3, Z4 a Z5 doporučuji akceptovat v předložené podobě – co se 

týče velikosti i umístění. Přestože tedy nelze, z důvodu absence konkrétních údajů, 

kvantitativně vyhodnotit budoucí vlivy záměru / záměrů na životní prostředí, je právě 

umístění rozvojových ploch (pro drobnou výrobu a sklady, podnikatelskou činnost) možné 

považovat za určitou záruku nekonfliktnosti zájmů v řešeném území. 

Doporučením je klást důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů, resp. vyloučení 

takových aktivit v navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést 

nadměrnou zátěž pro okolí. Pozornost je třeba věnovat zejména : 

- celkové vyvolané frekvenci těžké nákladní dopravy  

- vypouštění emisí do ovzduší a vod ze zařízení, s důrazem na látky zapáchající 

- hlučnosti ze stacionárních zdrojů 

- způsobu nakládání se závadnými látkami 

- uvažovanému zřizování skladů nebezpečných chemických látek a přípravků a 

odpadů kategorie „N“ 

- způsobu zajištění bezpečnosti provozu 

 

 

Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako 

významně pozitivní s ohledem na možnost rozvoje bydlení a podnikatelské činnosti 

v obci Rybitví. Negativní vlivy  budoucího záměru / záměrů v prostoru ploch č. 3, 4 a 5 

a v jejich bezprostředním okolí jsou většinou hodnoceny jako nevýznamné; středně 

významné by mohly být vlivy na akustickou situaci a kvalitu ovzduší, zejména 

v případě razantního navýšení četnosti těžké nákladní dopravy (po realizaci 

uvažované přeložky frekventované komunikace I/36, ke které by zčásti měla být 

využita stávající silnice na Černou u Bohdanče).  
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6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH 

VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ, 

SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH 

OMEZENÍ 

 

 Posuzovaná koncepce ÚPO Rybitví je zpracována v jedné variantě. 

 Základní použitou metodou hodnocení koncepce byly expertní odhady na základě 

podkladových údajů o řešeném území - poskytnutých zpracovateli průzkumů a rozborů  

(A-PROJEKT, Pardubice 2006), návrhu zadání (Obec Rybitví 2006) a návrhu územního 

plánu (A -PROJEKT, Pardubice 2007) či získaných z jiných zdrojů.  

Zdrojem značné neurčitosti při hodnocení vlivů posuzované územně plánovací 

dokumentace byla absence údajů o budoucím záměru / záměrech v rozvojových plochách 

navržených pro „drobnou výrobu a sklady, podnikatelskou činnost a ochrannou zeleň“ – Z3, 

Z4 a Z5.  

Přetrvávající nejasností je realizace přeložky komunikace I/36 – zda bude realizována 

a v jaké konkrétní trase, resp. zda skutečně bude pro přeložení využita stávající silnice III. 

třídy Semtín – Černá u Bohdanče. 

 Informační hodnota použitých podkladových materiálů charakterizujících stávající 

stav je dostačující, avšak hlavní zátěž a zodpovědnost posuzování se přesune na hodnocení 

záměrů podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 183/2006 Sb. : Územní plán obce Rybitví 

 

  42  

7. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO 

KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH 

ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 Z výše stanovených vlivů hodnocené koncepce na životní prostředí vyplývají 

následující opatření, jejichž cílem je eliminovat nepříznivé působení budoucího záměru / 

záměrů v posuzovaných rozvojových plochách : 

 

Lokality Z3, Z4 a Z5 : 

- konkrétní využití rozvojových ploch pro podnikání v k.ú. Rybitví by z hlediska svého 

charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohrožení 

životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména : 

- množství emisí vypouštěných do ovzduší a kanalizace 

- hlučnosti ze zařízení 

- způsobu nakládání se závadnými látkami 

- skladování chemických látek / přípravků a odpadů  

- úrovně bezpečnosti provozu 

- pro funkční využití rozvojových ploch by měly být  preferovány aktivity, které nevyvolají 

výraznější nárůst frekvence dopravy, zejména těžkých nákladních automobilů, ani 

potřebu budovat kapacitní parkoviště 

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a 

krajiny budou uplatněna doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu 

projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití 

zájmového území 
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8. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH 

ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

 

 Pro posuzované území nejsou specifikovány žádné speciální cíle ochrany životního 

prostředí stanovené na vnitrostátní úrovni.  

 Obecnější požadavky z tohoto hlediska jsou obvykle zapracovány do regionálních a 

nadregionálních koncepcí (program Natura 2000, ÚSES* a další koncepce, programy a 

formy ochrany), s jejichž principy není posuzovaný ÚPO v rozporu, případně jsou v něm 

zapracovány jako limity využití území (A-PROJEKT, Pardubice 2006, 2007). 

 

* Řešené území je z hlediska problematiky ÚSES zahrnuto v dokumentaci „SES k.ú. Rybitví, 

Černá u Bohdanče, Živanice, Nerad (Ing. Aleš Friedrich 1993)“, která sloužila jako podklad 

pro zapracování územního systému ekologické stability do ÚPO.   

 

 

 

9. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Posuzovaná koncepce jako celek představuje především grafickou a textovou 

charakteristiku aktuálního stavu a stávajících funkčních a prostorových vazeb v území, jejíž 

součástí je i návrhová část, řešící některé obecnější problémy zájmové ZÚJ, a zařazení 

lokalit do zastavitelných území s vymezením jejich funkčního využití. Většina přímých vlivů 

koncepce na životní prostředí bude omezena především na rozvojové plochy Z3, Z4 a Z5 

v k.ú. Rybitví při zvažování konkrétní realizace záměru / záměrů.  

 

Vlivy koncepce na životní prostředí je nutné monitorovat dvěma úrovněmi ukazatelů : 

I. detailní - monitorující pouze vlivy dílčího záměru / záměrů na rozvojové ploše 

 Pro detailní monitoring je prakticky jedinou možností periodické sledování měřitelných 

ukazatelů některých dílčích záměrů po jejich dokončení – může to být monitorování 

vypouštěných emisí do ovzduší nebo vod ze zařízení či periodické zjišťování hlukové 

zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. 

II. přehledné - monitorující vlivy celého řešeného území, poskytující informace o vývoji 

stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti (v celém katastru obce Rybitví) 

 Pro tento účel je optimální celoplošné mapování aktuálního stavu (ekologické stability) 
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zájmového území podle metodiky používané při analýze krajiny pro vymezení ÚSES. 

Pro možnost sledování vývoje situace je nutné mapování opakovat, a to buď periodicky 

(např. s periodou 5 let) nebo příležitostně. Na základě výsledků mapování a analýzy 

vývoje lze stanovit, které záměry byly ze sledovaného hlediska příznivé nebo naopak 

kritické a následně tomu přizpůsobit priority využití území. 

 

STANOVENÍ INDIKÁTORŮ (KRITÉRIÍ) PRO VÝBĚR PROJEKTU 

 Stanovit kritéria výběru projektů pro fázi přípravy územně plánovací dokumentace je 

velice obtížně – konkrétní využití rozvojové plochy pro výrobu není (až na výjimky) známo, 

není k dispozici dokumentace ani počátečních etap projekce záměru / záměrů v lokalitě.  

  

 Obecně lze za nevhodné označit záměry, které ve sledovaném území : 

- jsou ve zřejmé závažné kolizi s vymezenými chráněnými zájmy  

- jsou ve zřejmé závažné kolizi s obecnými principy ochrany přírody a krajiny 

- jsou ve zřejmé závažné kolizi s  principy ochrany veřejného zdraví 

- jsou ve zřejmém rozporu se stanovenými trendy a prioritami využití území 

- jsou svými rozměrovými parametry nebo předpokládanými významnými 

negativními vlivy zcela mimo kontext zájmového území 

  

 Ve sporných případech je možné situaci řešit zadáním předběžných studií k dané 

problematice (hodnocení krajinného rázu, biologické hodnocení lokality, sídelně-historická 

analýza apod.).  

 O realizaci či zamítnutí případného kontroverzního projektu lze také rozhodnout na 

podkladě jeho vlastního hodnocení v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 
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10. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ  

 

Vyhodnocení vlivů koncepce (územně plánovací dokumentace) na životní prostředí 

„ÚZEMNÍ PLÁN OBCE RYBITVÍ“ je zpracováno podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s § 10i zákona  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

  Obsahem posuzované koncepce je územní plán obce Rybitví - území obce a tedy 

řešené území tvoří jedno katastrální území Rybitví. Územní plán je zpracován v jedné 

variantě, hlavními cíli je stanovení rozvojových ploch především pro bytovou výstavbu v obci 

a posouzení návazné občanské a technické vybavenosti. Zároveň jsou navrženy 3 rozvojové 

plochy (Z3, Z4 a Z5), jejichž funkční vymezení je PLOCHA DROBNÉ VÝROBY A SKLADŮ, 

PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A OCHRANNÉ ZELENĚ. Na tyto plochy je při hodnocení vlivů na 

životní prostředí soustředěna pozornost, poněvadž zakládají rámec pro umístění záměrů 

podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a mohou mít vliv na obyvatelstvo 

a životní prostředí v zájmovém území. 

Obec má poměrně značně omezené možnosti rozvoje mimo stávající zastavěné 

území. Většinu katastrálního území jižně obce zabírá průmyslový areál, z východní a severní 

strany na zastavěné území přiléhají plochy lesů, které je žádoucí zachovat. Rozvoj je tedy 

možný pouze severozápadním směrem.  

Při vyhodnocování koncepce nebyly zjištěny žádné rozpory posuzovaného ÚPO Rybitví 

s principy, opatřeními a návrhy regionálních koncepcí se vztahem k životnímu prostředí. 

 V zájmovém území se vzájemně prolíná řada funkcí :  

• Bydlení představuje největší část současně zastavěných ploch v obci.  

• Občanská vybavenost – hlavní objekty jsou soustředěny převážně ve střední části a 

jihozápadní části obce.  

• Průmyslová výroba je zastoupena především rozlehlým areálem Synthesia, a.s., 

který zabírá velkou část katastrálního území obce jižně od vlastní obce. 

• Plochy pro sport a rekreaci se v současné době nacházejí v západní části 

zastavěného území obce. 

• Řešeným územím prochází při severovýchodním okraji katastru komunikace I/36 

Pardubice – Lázně Bohdaneč a z ní odbočuje směrem západním komunikace III/32 

225 na Černou u Bohdanče. 

  V ostatních částech řešeného území se rozprostírá neurbanizované území  zahrnující 

zemědělskou  půdu a louky, krajinnou zeleň a lesní plochy, vodní plochy a toky. 
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 V současné době nejsou známy údaje o plánovaném záměru / záměrech 

v rozvojových plochách Z3 – Z5 (v k.ú. Rybitví) – vlivy na zdraví a životní prostředí tak lze 

pouze předběžně odhadnout na základě charakteristiky území a zkušeností z obecného 

působení jednotlivých typů provozů a technologií. 

  Míra možného ovlivnění provozovanými činnostmi bude záviset především na 

charakteru a technickém řešení té které plánované aktivity a na dopravním zatížení lokality.  

 

Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako 

významně pozitivní s ohledem na možnost rozvoje bydlení a podnikatelské činnosti 

v obci Rybitví. Negativní vlivy  budoucího záměru / záměrů v prostoru ploch č. 3, 4 a 5 

a v jejich bezprostředním okolí jsou většinou hodnoceny jako nevýznamné; středně 

významné by mohly být vlivy na akustickou situaci a kvalitu ovzduší, zejména 

v případě razantního navýšení četnosti těžké nákladní dopravy (po realizaci 

uvažované přeložky frekventované komunikace I/36, ke které by zčásti měla být 

využita stávající silnice na Černou u Bohdanče).  

 

Pro monitorování vlivů koncepce na životní prostředí byly navrženy ukazatele dvou 

úrovní : 

- detailní – monitorující pouze vlivy dílčího záměru / záměrů na rozvojové ploše, v daném 

případě měřitelné parametry některých dílčích záměrů po jejich dokončení 

- přehledné – celoplošné, periodicky nebo příležitostně opakované mapování aktuálního 

stavu (ekologické stability) zájmového území, poskytující informace o vývoji stavu 

životního prostředí v celé dotčené oblasti  

 

K prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů koncepce byla navržena opatření 

obecného charakteru na vyloučení takových aktivit v rozvojových plochách pro 

podnikatelskou činnost, které by ohrozily životní prostředí a zdraví obyvatel nad únosnou 

míru. Konkrétní doporučení a požadavky na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody 

a krajiny budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění na dané využití zájmového území 

v k.ú. Rybitví. 

Případné neuplatnění územně plánovací dokumentace v podstatě pouze zachová 

aktuální stav životního prostředí řešeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost 

účinné koordinace funkcí, které jsou v území realizovány. 
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ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

 

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) „ÚPO Rybitví“ na 

životní prostředí bylo provedeno v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění a je částí A „Vyhodnocení vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území“. Důvodem provedení díla bylo uplatnění požadavku na toto 

vyhodnocení příslušným úřadem - Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního 

prostředí a zemědělství (č.j. 25740-2/2007/OŽPZ/PI ze dne 14.6.2007). 

 

Po vyhodnocení návrhu zadání a návrhu územního plánu obce Rybitví 

doporučuji, aby příslušný úřad vydal SOUHLASNÉ STANOVISKO ke koncepci 

s následujícími podmínkami : 

 

- konkrétní využití rozvojových ploch pro podnikání v k.ú. Rybitví by z hlediska svého 

charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohrožení 

životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména : 

- množství emisí vypouštěných do ovzduší a kanalizace 

- hlučnosti ze zařízení 

- způsobu nakládání se závadnými látkami 

- skladování chemických látek / přípravků a odpadů  

- úrovně bezpečnosti provozu 

- pro funkční využití rozvojových ploch by měly být  preferovány aktivity, které nevyvolají 

výraznější nárůst frekvence dopravy, zejména těžkých nákladních automobilů, ani 

potřebu budovat kapacitní parkoviště 

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a 

krajiny budou uplatněna doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu 

projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití 

zájmového území 

 

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná 

povolení podle zvláštních předpisů. 
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