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Posouzení vllivu koncepce „Zásady územ
mního rozvoje Královéhradeck
K
kého kraje – aaktualizace č. 1“ na
evropsky výzznamné lokality
y a ptačí oblastii podle §45i zák
kona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krrajiny,
v platném zněění

1. Úvvod
1.1 Cíl hodnoc
cení
Předmětem předkláádaného natuurového hod
dnocení dle §45i zák. 1114/1992 Sb
b., o
ochraně přřírody a kraajiny, v plattném znění (ZOPK) je posouzení vlivu konceepce:
„Zásady úzzemního rozzvoje Královvéhradeckéh
ho kraje – aktualizace
a
čč. 1“ (dále také:
t
aktualizacee č. 1 ZÚR KHK nebo koncepce) na evropsky
y významné lokality a ptačí
p
oblasti. Cíllem předklád
daného hodnnocení je zjiistit, zda koncepce můžže mít význaamný
negativní vliv
v na předm
měty ochranyy a celistvosst evropsky významných
v
lokalit a ptaačích
oblastí.

1.2 Zad
dání
Zadavattelem hodnocení je HaskkoningDHV Czech
C
Repub
blic s.r.o.

1.3 Posstup vyp
pracován
ní hodno
ocení
Předkládané hodnoccení je zpraccováno v sou
uladu s §45h
h,i zákona č.. 114/1992 Sb.
S o
ochraně přřírody a kraajiny, zákonaa č. 100/2001 Sb., v pllatných zněnních, směrniicí o
ptácích 79/409/EHS, směrnicí
s
o sstanovištích 92/43/EHS, metodickým
mi doporučeeními
MŽP a Evrropské komiise (viz Koleektiv 2001, 2001a,
2
MŽP
P 2007, 20111). Právní rámec,
terminologgie a pozad
dí procesu hodnocení dle §45i ZOPK
Z
jsou detailně řeešeny
v doporučeené metodicee hodnocení vvydané MŽP
P (viz MŽP 2007).
2
Naturovvé hodnocení vychází z textu přředložené koncepce
k
(K
Kolektiv 20
015),
stanovisek příslušných
h orgánů occhrany přírody vydaných dle §45i ZOPK, znaalosti
lokalit Naatura 2000 v zájmovém
m území zp
pracovatelem
m naturovéhho hodnocen
ní a
zpracováníí dalších odborných podkkladů (viz sezznam literatu
ury).
Podrobnný popis jeednotlivých aspektů kon
ncepce a jeejích vlivů na dílčí složky
životního prostředí nejsou předm
mětem toho
oto hodnoceení dle §455i ZOPK. Další
D
informace lze
l získat zejjména v textu
tu koncepce a ve vyhodno
ocení SEA ddle ZPV.
Zásady územního ro
ozvoje Králoovéhradeckéh
ho kraje - ak
ktualizace č. 1 jsou rozděěleny
na textové části a graficcké přílohy. Pozornost hodnocení
h
dlee § 45i ZOPK
K byla zaměěřena
na ty části hodnocené koncepce, kkteré uvádí návrhy konk
krétních změěn využití území
(návrhy ZÚR,
Z
změny
y návrhů ZÚ
ÚR), včetněě vymezení územních rezerv. Něk
které
navrhovanéé změny vyu
užití území (ttzv. jevy) mo
ohou potenciálně ovlivnitt území evropsky
významnýcch lokalit a ptačích
p
oblasttí, resp. jejicch předměty ochrany.
o
Ze stannovisek příslu
ušných OOP
P vydaných dle §45i ZO
OPK vyplývvá, že hodno
ocená
koncepce může
m
mít saamostatně neebo ve spojeení s jinými významný vvliv na evropsky
významné lokality nebo
o ptačí oblassti (viz kapito
ola 4.3).
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2. Úd
daje o konce
epci
2.1 Zákkladní popis kon
ncepce
Hodnoccená aktualizzace č. 1 ZÚ
ÚR Královéhrradeckého krraje je rozděělena na texto
ovou
a grafickouu část. Pro účely
ú
předlo ženého natu
urového hodn
nocení byla využita zejm
ména
výroková část
č koncepcee.
Tato část obsahuje:
o
- Stanovenní priorit územního plánoování kraje pro
p zajištění udržitelnéhoo rozvoje úzzemí,
včetnně zohledněn
ní priorit stannovených v politice
p
územ
mního rozvoj e.
- Zpřesněnní vymezení rozvojovýcch oblastí a rozvojových
h os vymezeených v pollitice
územ
mního rozvo
oje a vymezzení oblasti se zvýšenými požadavvky na změn
ny v
územ
mí, které svý
ým význameem přesahují území vícee obcí (nadm
místní rozvo
ojové
oblasti a nadmísttní rozvojovéé osy).
- Zpřesněnní vymezení specifickýchh oblastí vym
mezených v politice úzeemního rozvo
oje a
vym
mezení dalších
h specifickýcch oblastí nadmístního vý
ýznamu.
- Zpřesněnní vymezení ploch a kooridorů vymezených v politice
p
územ
mního rozvo
oje a
vym
mezení ploch
h a koridorůů nadmístníh
ho významu
u, včetně plloch a koriidorů
veřejjné infrastruk
ktury, územnního systému
u ekologickéé stability a úúzemních rezzerv,
u plooch územních
h rezerv, stannovení využiití, které má být prověřenno.
- Upřesněnní územních podmínek kkoncepce och
hrany a rozv
voje přírodní
ních, kulturníích a
civilizačních hod
dnot území kkraje.
- Stanovenní cílových charakteristtik krajin, včetně
v
územ
mních podm
mínek pro jejich
zachhování nebo dosažení.
d
- Vymezenní veřejně pro
ospěšných sta
taveb, veřejně prospěšnýcch opatření, sstaveb a opaatření
k zaj
ajišťování ob
brany a bezppečnosti státtu a vymezených asanaččních území,, pro
kteréé lze práva k pozemkům a stavbám vy
yvlastnit.
- Stanovenní požadavků
ů na koordinnaci územněě plánovací činnosti obccí a na řešeení v
územ
mně plánovaací dokumenntace obcí, zejména s přihlédnutím
m k podmín
nkám
obnoovy a rozvojee sídelní struuktury.
- Vymezenní ploch a korridorů, ve kteerých se ukláádá prověřen
ní změn jejicch využití úzeemní
studiií.
- Vymezenní ploch a ko
oridorů, ve ktterých je pořřízení a vydáání regulačníího plánu orgány
krajee podmínkou
u pro rozhoddování a o změnách
z
jejicch využití, vvčetně stanov
vení,
zda se
s bude jedn
nat o regulačnní plán z podnětu nebo na
n žádost, a lhůty pro vy
ydání
reguulačního plán
nu z podnětu..
plánu v roozsahu dle přílohy
- Zadání regulačního
r
p
č. 9 pro plochu
hu, nebo korridor
vym
mezený podle předchozíhoo bodu.
- Stanoveníí kompenzaččních opatřenní.
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ZÚR KH
HK – aktuallizace č. 1 zppřesňují vym
mezení rozvojjových oblasstí a rozvojov
vých
os vymezenných v politiice územníhoo rozvoje a vymezují
v
oblasti se zvýšeenými požadavky
na změny v území, které
k
svým významem přesahují území
ú
více obcí (nadm
místní
rozvojové oblasti a naadmístní rozzvojové osy
y). Dále ZÚR KHK – aktualizace č. 1
zpřesňují vymezení
v
sp
pecifických ooblastí vymezených v politice
p
územ
mního rozvo
oje a
vymezují další
d
specifick
ké plochy naadmístního významu.
v
V rámcii hodnocený
ých ZÚR KH
HK – aktuallizace č. 1 jsou dále naavrženy plochy a
koridory v oblasti dop
pravy a tecchnické infraastruktury. Celkem
C
je aktualizací č. 1
upraveno či
č nově vymeezeno 31 jevvů (z toho 20
0 návrhů a 11
1 územníchh rezerv). Většina
z nich je naavržena pro výstavbu
v
či rrekonstrukcee technické in
nfrastrukturyy (18 jevů, z toho
je šest vedeeno jako úzeemní rezervyy). Na základ
dě metodickéého pokynu Ministerstvaa pro
místní rozzvoj se vym
mezené územ
mní rezervy podrobněji nehodnotí. V textu to
ohoto
naturovéhoo hodnocení v kap. 4 jjsou stručněě okomentov
vány ty novvě vymezen
né či
upravené územní
ú
rezerrvy, které m
mohou mít do
o budoucna významný nnegativní vliiv na
lokality souustavy Naturra 2000.
Z hledisska hodnoceení vlivů kkoncepce naa lokality soustavy
s
Naatura 2000 jsou
relevantní konkrétní
k
no
ově navrženéé jevy (návrh
hy), jež moho
ou potenciálnně ovlivnit úzzemí
evropsky významných
v
lokalit a/neebo ptačích oblastí, resp
p. jejich přeedměty ochrrany.
Jedná se o návrhy, ktteré přináší změnu stáv
vajícího funk
kčního využžití území. Nově
N
navrhovanéé záměry jso
ou souhrnně uvedeny v textové části hodnocenéé koncepce. Tyto
návrhy maj
ají svůj prosttorový prům
mět v jednotllivých výkreesech (graficckých příloháách).
Těmto částtem ZÚR Královéhrade
K
eckého krajee - aktualizaace č. 1 byla
la dále věnována
podrobná pozornost
p
ho
odnocení. Poo prostudován
ní koncepce bylo shledánno, že další části
ZÚR KHK
K – aktualizzace č. 1, tj
tj. včetně vy
ymezení a popisu
p
rozvvojových oblastí,
negenerují potenciál vý
ýznamně neggativních vliv
vů na lokality
y soustavy N
Natura 2000.

2.2 Navvržené varianty
v
y řešení
Konceppce byla před
dložena v jeediné varianttě (viz výše)). Kromě naavržené (akttivní)
varianty lzee definovat nulovou
n
variaantu, která zn
namená zach
hování stávajjícího stavu, tedy
absenci akttuálních „Záásad územníhho rozvoje Královéhrade
K
eckého krajee – aktualizace č.
1“. Hodnoccená koncep
pce (ZÚR KH
HK – aktuallizace č. 1) je
j významnýým dokumen
ntem
územního plánování
p
pro celý Králoovéhradecký kraj.
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3. Úd
daje o evrop
psky význam
v
mných
h
lokaliitách a ptaččích o blaste
ech
3.1 Ide
entifikace
e dotčen
ných lok
kalit a jejich
charakkteristika
a
Dotčenýými lokalitam
mi soustavyy Natura 200
00 v rámci hodnocenýcch ZÚR KH
HK –
aktualizacee č. 1 jsou po
otenciálně vš echny evropsky významn
né lokality a ptačí oblasti, jež
se nachází v řešeném území, tedyy všechny EVL a PO na území Krá
rálovéhradeck
kého
kraje. Po prostudování
p
koncepce lzze konstatov
vat, že vzhledem k lokaliizaci navržen
ných
opatření (jjevů) do pro
ostoru Králoovéhradeckého kraje neebudou negaativně ovlivn
něny
lokality Naatura 2000, či jejich přeedměty ochrrany v okoln
ních krajích či za hranicemi
státu.
Vzhledeem k tomu, že hodnoceená koncepcee přináší vee své textovvé části i náávrhy
konkrétníchh jevů, jež jsou
j
geografficky lokalizzovány, lze u těchto opaatření vyhod
dnotit
očekávanouu míru ovliv
vnění konkréétních lokalitt soustavy Natura
N
2000 jejich případ
dnou
realizací (ppodrobněji viiz kap. 4).
Na úzeemí Královééhradeckého kraje se naachází celkem
m 76 evropssky významn
ných
lokalit (EV
VL) a pět ptaččích oblastí ((PO). Mezi plošně
p
nejrozzsáhlejší na úúzemí KHK patří
následující EVL: Krko
onoše, Dymookursko, Orrlice a Labe, Adršpašskoo-teplické sk
kály,
Nechanice – Lodín a Broumovskké stěny. Naaopak mezi plošně nejm
menší patří EVL
E
Zámek v Kostelci
K
nad Orlicí,
O
Štola Portál a Bíláá Třemešná.
V přílozze tohoto hod
dnocení je uuveden tabeláární přehled všech evrop sky významn
ných
lokalit a pěti ptačích
h oblastí naa území KHK.
K
Podrob
bné informaace o evropsky
významnýcch lokalitách
h a ptačích oblastech v řešeném území
ú
lze naalézt zejmén
na v
nařízení Vlády
V
ČR 31
18/2013 Sb. a jeho přílohách, příp
padně z inforrmačních zd
drojů
AOPK ČR a MŽP.
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Obr. 1: Schematická mapa
m
evropskky významný
ých lokalit a ptačích oblas
astí na území
Královéhraadeckého kraaje (podkladoová data: AO
OPK ČR).
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K
kého kraje – aaktualizace č. 1“ na
evropsky výzznamné lokality
y a ptačí oblastii podle §45i zák
kona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krrajiny,
v platném zněění

4. Ho
odnoce
ení vliivů ko
oncepc
ce na
evrop
psky význam
v
mné lo
okality
y a pta
ačí
oblassti
4.1 Hod
dnoceníí úplnosti podkla
adů pro posouz ení vlivů
ů
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí
oblasti
Podkladdy dodané zadavatelem
z
v podobě jeednotlivých částí aktuallizovaných ZÚR
Z
KHK (texttová a graficcká část, diggitální mapo
ová data) byly dostatečnné pro proveedení
hodnocení. Některé čáásti hodnoceené koncepcce (vymezen
né plochy a koridory, resp.
územní rezzervy) umožžňují identifi
fikovat konk
krétní EVL a PO, resp. jejich předm
měty
ochrany, jeež mohou býtt dotčeny reaalizací konceepce.
Vzhledeem k tomu, že některé v koncepci obsažené jeevy neumožžňují díky jejich
obecnosti detailní
d
a jed
dnoznačné staanovení míry
y vlivu jejich
h realizace naa jednotlivé EVL
E
a PO, respp. konkrétníí předměty ochrany (ko
onstatováno že je nyní nelze detaiilněji
vyhodnotit – symbol „??”, resp. je uuvedeno rozm
mezí možnýcch vlivů), jee u nich nezb
bytné
doporučit provedení podrobného
p
hodnocení dle § 45i ZOPK na úúrovni realiizace
konkrétníchh záměrů (viiz kap. 4.5, kkap. 5).

4.2 Vzttah hodn
nocené koncepc
ce k manageme
entu loka
alit
soustavvy Natura 2000
Hodnoccená koncep
pce „Zásadyy územního
o rozvoje Královéhrade
K
eckého krajje –
aktualizacee č. 1“ nen
ní koncepčníím nástrojem
m managem
mentu evropssky významn
ných
lokalit a ptačích
p
oblasstí. Jedná see o koncepční dokumen
nt, jehož cíleem je navrh
hnout
budoucí úzzemní rozvoj v Královéhrradeckém kraaji.
Hodnoccená koncepce v textu ře
řeší problem
matiku soustaavy Natura 22000. Konkrrétně
v kap. e.1 textové
t
části jsou lokalityy soustavy Natura
N
2000 řazeny
ř
mezi ppřírodní hod
dnoty
území Krállovéhradeckéého kraje.

4.3 Su
umarizace vyjá
ádření orgánů ochran
ny příro
ody
k hodnocené koncepc
k
ci ve vzta
ahu k prrocesu n
naturové
ého
hodnoccení
Stanovisk
ka dle §45
5i ZOPK
Z doššlých stanov
visek přísluššných orgánů
ů ochrany přírody
p
dle §45i zákon
na č.
114/1992 Sb.,
S v platném
m znění (dálle: zákon) vy
yplývá, že ho
odnocená konncepce můžee mít
samostatněě nebo ve sp
pojení s jiným
mi významn
ný vliv na ev
vropsky význnamné lokallity a
ptačí oblasti. Konkrétně svým stanooviskem dle §45i zákonaa nevyloučilyy významný
ý vliv
___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz
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Posouzení vllivu koncepce „Zásady územ
mního rozvoje Královéhradeck
K
kého kraje – aaktualizace č. 1“ na
evropsky výzznamné lokality
y a ptačí oblastii podle §45i zák
kona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krrajiny,
v platném zněění

koncepce na
n EVL a PO
O následujíccí orgány stáátní správy: Správa CHK
KO Broumovsko
(č.j. 109166/BR/2013/A
AOPK ze ddne 13.11.20
013) a Sprááva CHKO Český ráj (zn.
S/11070/CR
R/2013/821zze dne 12.11 .2013).
Uvedenné správní orgány
o
ve ssvých stanov
viscích upozzorňují na m
možné ovliv
vnění
předmětů ochrany
o
a ceelistvost evrropsky významných lokaalit a ptačích
ch oblastí Naatura
2000 realiizací některrých záměrrů obsažený
ých v aktualizaci č. 1 ZÚR. Sp
práva
Krkonošského národníh
ho parku a S
Správa CHK
KO Orlické hory
h
ovlivněn
ění lokalit Naatura
2000 svým
mi stanovisky vyloučily.
Kopie jednotlivých stanovisek oorgánů ochraany přírody dle
d §45i ZOPPK jsou přílo
ohou
tohoto natuurového hodn
nocení.

4.4 Me
etodika hodnoce
h
ení vlivů koncepce na evvropsky
y
význam
mné loka
ality a pttačí obla
asti
Cílem naturového
n
hodnocení
h
je zjistit, zda má
m koncepcee významný nnegativní vliiv na
celistvost a předměty ochrany evvropsky výzznamných lo
okalit a ptač
ačích oblastí. Za
referenční cíl pro vy
yhodnocení vlivu konccepce na EVL
E
a PO bylo v sou
uladu
s metodickkými doporučeními Evroopské komisse (viz Koleektiv 2001, Kolektiv 20
001a,
MŽP 20077, MŽP 2011) a platnouu legislativo
ou zvoleno: zachování ppříznivého stavu
s
z hlediska ochrany
o
pro předměty occhrany evrop
psky význam
mných lokalitt (typy přírod
dních
stanovišť, evropsky
e
výzznamné druhhy) a ptačích oblastí (ptaččí druhy).
Z hledisska hodnocen
ní vlivů ZÚR
R KHK – akttualizace č. 1 na lokalityy soustavy Naatura
2000 jsou relevantní
r
ko
onkrétní novvě obsažené či změněné jevy, jež moohou potenciálně
ovlivnit úzzemí evropsk
ky významnýých lokalit, resp.
r
jejich předměty ochhrany. Jedná se o
ty jevy (zám
měry), jejich
hž realizace m
může vyvolaat změnu stáv
vajících příroodních podm
mínek
v lokalitáchh soustavy Natura
N
2000 čči v jejich blíízkosti.
Jak vypplývá z rozboru obsahu hodnocené koncepce prrovedeného v kap. 2.1, bylo
stanoveno, že realizacce některýchh jevů navržžených v tex
xtové části aaktualizace ZÚR
Z
může poteenciálně ovliivnit lokalityy Natura 20
000. Tyto návrhy
n
mají svůj prosto
orový
průmět v jeednotlivých výkresech
v
(ggrafických přřílohách).
Ostatní části dokum
mentu ZÚR KHK – ak
ktualizace č.. 1 přináší ppopis a anaalýzu
stávajícího stavu či náávrh spíše obbecných zásaad pro rozho
odování, ježž nepřináší riiziko
konkrétníchh negativních
h dopadů na lokality sou
ustavy Naturaa 2000.
Pozornoost hodnocen
ní dle § 45ii ZOPK bylla tedy zaměěřena na vyyhodnocení vlivu
v
konkrétníchh jevů uvedeených v aktuualizovaných
h ZÚR. Technicky bylo hhodnocení řeešeno
prostorovouu GIS analý
ýzou průměttu navrhovan
ných jevů z aktualizace ZÚR ve vzztahu
k plochám evropsky významnýchh lokalit a ptačích ob
blastí s náslledným slov
vním
komentářem
m. Nebyl řešen pouzze přímý prostorový
p
průmět
p
navvrhovaných jevů
s plochami lokalit sou
ustavy Naturra 2000, ale pozornost byla
b
věnováána i těm jeevům
situovaným
m v blízkostii hranic EV
VL a PO, ktteré mohou generovat m
možné negaativní
ovlivnění předmětů
p
och
hrany či celisstvosti EVL//PO.
Jako koonkrétní meto
oda pro vyhoodnocení vliv
vů koncepce na lokality N
Natura 2000 bylo
zvoleno taabelární bod
dové vyhodn
dnocení všecch v koncep
pci navrženýých, potenciálně
problémovýých jevů, s doprovodným
d
m komentářem
m.
Vyhodnnocení jednottlivých jevů obsažených v aktualizaci č. 1 ZÚR K
KHK je souh
hrnně
prezentovááno v Tab. 1.

___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz
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Posouzení vllivu koncepce „Zásady územ
mního rozvoje Královéhradeck
K
kého kraje – aaktualizace č. 1“ na
evropsky výzznamné lokality
y a ptačí oblastii podle §45i zák
kona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krrajiny,
v platném zněění

Význam
mnost vlivů byla hodnnocena podle následujíccí stupnice, jež vycháází z
metodickéhho doporučen
ní MŽP (viz MŽP 2007):
Hodnota Termín
Popis
-2

Významný
ý
negativní vliv
v

-1

Mírně
v
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
u
Mírně
pozitivní vliv
v

+2

Významn
ný
pozitivní vliv
v

?

Vliv nelzee
hodnotit

Negatiivní vliv dle odst.
o
9 §45i zá
ákona č. 114/11992 Sb., v platném zněníí
Vyluču
uje realizaci koncepce
k
(ressp. koncepci jje možné rea
alizovat pouzee
v příp
padech určený
ých dle odst. 9 a 10 §45i záákona)
Význam
mný rušivý ažž likvidační vliv
v na stanoviiště či populaaci druhu neboo
její poddstatnou část;; významné narušení
n
ekoloogických náro
oků stanovištěě
nebo ddruhu, význam
mný zásah do
o biotopu neb
ebo do přirozzeného vývojee
druhu.
Vyplývvá ze zadání koncepce,
k
nelzze jej eliminovvat (resp. elim
minace by bylaa
možná jen vypuštěn
ním problémového dílčíhoo úkolu, zám
měru, opatřenní
atd.).
Omezeený/mírný/nev
významný neg
gativní vliv
Nevylu
učuje realiza
aci koncepce.
Mírnýý rušivý vliv na stanoviště či populaaci druhu; mírné
m
narušenní
ů stanoviště nebo
n
druhu, ookrajový zásaah do biotopuu
ekologiických nároků
nebo doo přirozeného
o vývoje druhu
u.
Je možžné jej vylouččit navrženými zmírňujícím
mi opatřeními.
Konceepce, resp. jejíí dílčí úkoly nemají žádný vvliv.
Mírnýý příznivý vliiv na stanoviiště či popullaci druhu; mírné
m
zlepšenní
ekologiických nárok
ků stanoviště nebo druhu, mírný přízn
nivý zásah doo
biotopuu nebo do přirrozeného vývo
oje druhu.
Význaamný příznivý
ý vliv na staanoviště či ppopulaci druh
hu; významnéé
zlepšenní ekologických nároků staanoviště nebo druhu, význaamný příznivýý
zásah ddo biotopu neb
bo do přirozen
ného vývoje ddruhu.
Díky oobecnosti zadání koncepce (nebo jednottlivých úkolů
ů) není možnéé
hodnottit její vlivy.

Konkréttní indikátorry, jež definuují hladinu významného
v
negativního vlivu dle od
dst. 9
§45i ZOPK
K, resp. dle směrnice o stanovištícch (92/43/EE
EC) lze stannovit na zák
kladě
analogie s přístupem používaným
m při hodno
ocení míry významnostii vlivů v jin
ných
evropskýchh zemích (Peercival 2001, Bernotat 20
007).
Za významný negaativní vliv jje typicky považována
p
přímá a trvvalá ztráta části
d
či typu
u přírodníhoo stanoviště, které
k
jsou přředmětem occhrany EVL nebo
n
stanoviště druhu
PO. Za hlaavní kritérium
m (hladinu vvýznamnosti vlivu) lze ko
onkrétně povvažovat likvidaci
minimálně 1% rozlohy
y typu příroddního stanov
viště či 1% velikosti poopulace evropsky
významnéhho druhu naa území danné EVL nebo
o ptačího drruhu na úzeemí ptačí ob
blasti
(Bernotat 2007,
2
Percivaal 2001).
V předloženém hod
dnocení jsouu za indikáátory význaamně negatiivního vlivu
u na
předměty ochrany
o
a ceelistvost EVL
L/PO považovány také eventuální vvýznamné zm
měny
určujících ekologickýcch podmíneek, jež zajišťují příznivý stav přeedmětů och
hrany
(vhodná strruktura bioto
opu, dostateččná kvalita přírodního
p
prrostředí, dosttatečná počettnost
předmětů ochrany
o
apod
d.).
Při hoddnocení vlivů
ů obecněji ppojatých koncepcí na lok
kality soustav
avy Natura 2000,
2
včetně hoddnocených ZÚR
Z
KHK – aktualizacee č. 1, není možné
m
pro nněkteré navrržené
změny určiit přesnou míru
m významnnosti vlivu na lokality soustavy Natur
ura 2000, resp
p. na
jejich předdměty ochraany. Důvodeem je nedo
ostatek podrrobných infoormací o těěchto
návrzích zeejména z dů
ůvodu nejasnné prostorovéé lokalizace navrženéhoo opatření a jeho
rozsahu, z důvodu variiantního řešeení záměrů apod. U něk
kterých těchhto záměrů může
m
dojít k nuloovému či rů
ůzně význam
mnému negattivnímu ovliivnění konkrrétních EVL
L/PO,
resp. jejichh předmětů ochrany. Těěmto potenciálně problematickým tyypům záměrrů je
___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
kogroup.cz
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mního rozvoje Královéhradeck
K
kého kraje – aaktualizace č. 1“ na
evropsky výzznamné lokality
y a ptačí oblastii podle §45i zák
kona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krrajiny,
v platném zněění

proto nezbbytné, v souladu s doporuučenou meto
odikou naturrového hodnnocení (viz MŽP
M
2007), přiřřadit symbol „?” (vliv neelze detailněě vyhodnotitt). V navazuj
ujícím tabelárním
komentáři je u takov
vých opatřenní (jevů) uveden
u
bližšší komentářř s očekávaaným
rozmezím vlivů (např. 0 až -2). Nelze přito
om vyloučit, že v budouucnu mohou
u být
konkrétní záměry reaalizované v rámci těch
hto potenciáálně probleematických jevů
vyhodnoceeny, při podrrobném hodnnocení vlivů
ů na EVL/PO
O, jako význnamně negattivní.
Konkrétní a jednoznaačné stanovvení míry vlivu
v
na EV
VL/PO, je ttotiž závisléé na
technickýchh a prostorov
vých detaileech řešení jed
dnotlivých zááměrů či na zvolené variantě
záměru, coož zpravidla na
n úrovni rellativně obecn
ného naturov
vého hodnoceení ZÚR a jin
ných
rozvojovýcch koncepcí nelze stanoovit. U těchtto potenciáln
ně problemaatických jevů
ů lze
proto dopooručit budo
oucí záměryy realizovan
né v jejich rámci
r
podroobně vyhod
dnotit
v procesu dalšího
d
posu
uzování zám
měru dle §45ii ZOPK, příípadně respeektovat závěrry či
konkrétní doporučení vzešlá z již proběhlých
h naturových
h hodnoceníí a procesu EIA
konkrétníchh záměrů (viiz Tab. 1).

4.5 Pop
pis a vyh
hodnoce
ení přím
mých a nepřímýcch vlivů
koncep
pce na předměty
p
y ochran
ny a celiistvost e
evropsky
y
význam
mných lo
okalit a p
ptačích oblastí
o
Jak byloo uvedeno vý
ýše v kap. 3. 1, v zájmovéém území se nachází celkkem 76 evropsky
významnýcch lokalit (E
EVL) a pět pptačích oblasstí. Seznam lokalit
l
soustaavy Natura 2000
2
nacházejícíích se v zájm
movém územ
mí Královéhraadeckého kraaje je uvedenn v příloze to
ohoto
hodnocení.
V následující tabullce je uveddeno vyhod
dnocení vliv
vu jednotlivýých jevů, nově
n
navrženýchh či změněn
ných oprotii předchozím
m ZÚR v Zásadách
Z
úzzemního rozzvoje
Královéhraadeckého kraaje – aktuallizaci č. 1, na evropsky
y významné lokality a ptačí
p
oblasti.

___________________________
_____________________________
______________
_________________________
RNDr. Marek Banaš,
B
Ph.D., Eko
ogroup Czech s.rr.o., Dolany 52, 783 16, Dolany u Olomouce
tel. 605-5679055, tel. 583-034674
4, http://www.eko
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Tab. 1: Vyhodnocení vlivu jednotlivých opatření navržených v rámci ZÚR Královéhradeckého kraje – aktualizace č. 1 v jednotlivých oblastech na předměty
ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Stupnice hodnocení: +2 – významný pozitivní vliv, +1 – mírně pozitivní vliv, 0 – bez vlivu, -1 – mírně negativní vliv, -2 – významný negativní vliv, ? – vliv nelze
vyhodnotit.
Identifikace jednotlivých jevů obsažených
v aktualizaci ZÚR

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na lokality
Natura 2000

Komentář k hodnocení

Dopravní infrastruktura

DZ3 – 021 a 022 Týniště nad Orlicí - Solnice
nový návrh ZÚR

DS4A – I/14 v prostoru Rychnov nad Kněžnou
změna návrhu a část stavby je novým návrhem
ZÚR
DS5A – I/14 v prostoru Solnice
nový návrh ZÚR
DS19A – II/285 a II/304 v prostoru obce
Nahořany
změna návrhu a část stavby je novým návrhem
ZÚR
DS27A – II/299 v prostoru Dvora Králové nad
Labem
změna návrhu ZÚR

0

Koridor je navržen pro modernizaci a zkapacitnění tří úseků železniční tratě na území obcí Čestice, Lípa
nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Solnice a Synkov - Slemeno. Ve vzdálenosti cca 400 m od úseku mezi
Česticemi a Lípou na Orlicí se nachází EVL Orlice a Labe, její ovlivnění je však možné vyloučit - záměr
se od EVL nachází v dostatečné vzdálenosti a je od ní oddělen zemědělskými pozemky, lesním celkem a
frekventovanou silnicí I/11. Bez vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje
do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední blízkosti.

0

Koridor je navržen pro výstavbu obchvatu Rychnova nad Kněžnou. Bez vlivu na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední blízkosti.

0

Koridor je navržen pro výstavbu obchvatu Solnice. Bez vlivu na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední blízkosti.

0

Koridor je navržen pro výstavbu obchvatu obce Nahořany. Bez vlivu na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední blízkosti.

0

DS36A – II/318 v prostoru Častolovic
nový návrh ZÚR

0

DS37A – II/321 v prostoru Domašína
nový návrh ZÚR

0

Koridor je navržen v místě původní rezervy DS4r, která byla obsažena v původním návrhu ZÚR. Bez
vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do
jejich bezprostřední blízkosti.
Koridor je navržen pro propojení komunikací I/11, II/318 a II/321 mimo zástavbu města Častolovice. Bez
vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do
jejich bezprostřední blízkosti. V dostatečné vzdálenosti cca 190 m se nachází EVL Zámek v Kostelci nad
Orlicí, jejímž předmětem ochrany je vrápenec malý. Dále se cca 260 m jižně od navrženého koridoru
nachází EVL Orlice a Labe, jejímiž předměty ochrany jsou následující typy přírodních stanovišť: 2330,
3150, 2360, 6410, 6430, 6510, 91E0, 91F0 a tři evropsky významné druhy (bolen dravý, klínatka rohatá,
vydra říční). Od navrženého koridoru jsou obě EVL oddělena zástavbou, jejich negativní ovlivnění je
možno vyloučit.
Koridor je navržen pro výstavbu obchvatu obce Domašín na silnici II/321. Bez vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední
blízkosti.

Tab. 1: pokračování
Identifikace jednotlivých jevů obsažených
v aktualizaci ZÚR

DS49A – silnice II/327 v prostoru Chlumce nad
Cidlinou
nový návrh ZÚR

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na lokality
Natura 2000

0

Komentář k hodnocení
Nový návrh ZÚR je navržen pro výstavbu přeložky komunikace II/327 mimo zastavěné území obcí
Chlumec nad Cidlinou, Nepolisy a Zachrašťany.
Navržený koridor zasahuje do blízkosti EVL Olešnice, jejímž předmětem ochrany je roháč obecný.
Nejbližší vzdálenost mezi hranicí EVL a okrajem koridoru je cca 30 m, mezi koridorem a EVL se nachází
rekreační zástavba, komunikace II/327 a výrobní areál. Výstavba koridoru si nevyžádá ani kácení stromů
v blízkosti EVL Olešnice. Dále se v dostatečné vzdálenosti cca 300 m od navrženého koridoru nachází
EVL Chlumec - Karlova Koruna, jejímž předmětem ochrany je páchník hnědý. Negativní ovlivnění obou
výše uvedených EVL je možné z důvodu absence zásahu do prostoru EVL a biotopu předmětů ochrany
vyloučit.

Technická infrastruktura
Obsahem změny je převedení původně obsažené územní rezervy TE1r do návrhu a úprava průběhu trasy
vedení vysokého napětí dle aktuálních ÚAP. Navržená trasa vedení prochází územím EVL a PO
Krkonoše, v navržené trase se nachází již stávající vedení VN. V hodnocení původní ZÚR KHK (Losík
2010) bylo konstatováno, že vliv záměru (TE1r) nyní nelze vyhodnotit a bylo doporučeno spolupracovat
při upřesňování trasy s orgány ochrany přírody, hledat řešení s minimálním negativním vlivem a posoudit
následný projekt dle §45i. Trasa vedení je navržena v údolí Labe, kde se vyskytují některé typy přírodních
stanovišť i evropsky významné druhy, které jsou předměty ochrany EVL a PO Krkonoše. V souvislosti
s realizací tohoto úseku lze očekávat zásahy do přírodního prostředí v údolí Labe a možné mírně až
významně negativní ovlivnění některých předmětů ochrany EVL a PO Krkonoše (-1 až -2 dle stupnice
hodnocení). Konkrétně lze očekávat zejména liniové kácení lesních porostů, zastavění části biotopů
předmětů ochrany, rušení živočichů v důsledku stavebních prací a udržovacích prací na vedení aj. Dotčení
TE4 – 2x110kV TR Vrchlabí – Strážné –
?
lze očekávat zejména u následujících typů přírodních stanovišť: 6230, 6430, 6520, 6510, 8220, 9110,
Špindlerův Mlýn
(EVL a PO Krkonoše) 9130, 9140, 9180, 91E0, které se vyskytují v navržené trase, dále nelze vyloučit možné dotčení předmětů
změna návrhu ZÚR
ochrany PO Krkonoše, vyskytujících se v trase vedení či v bezprostředním okolí.
Avšak vzhledem k tomu, že v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o rozsahu a ostatních
detailech plánovaného vedení (konkrétní trasa a způsob řešení výstavby) a předmětem posouzení je široký
koridor potenciální budoucí stavby technické infrastruktury, nelze přesněji stanovit míru případného
ovlivnění EVL a PO Krkonoše, resp. jejich konkrétních předmětů ochrany. Míra konkrétního vlivu na
předměty ochrany a celistvost EVL a PO Krkonoše je zásadně závislá na technických a prostorových
detailech řešení budoucích záměrů. Z důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o navrženém
záměru bylo konstatováno, že jeho vliv nyní nelze vyhodnotit. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné
před samotnou realizací projektů (budoucích konkrétních staveb) požádat příslušný OOP o stanovisko dle
§45i ZOPK, případná již vydaná stanoviska je nutné respektovat. Dále je nezbytné respektovat závěry již
zpracovaných naturových hodnocení konkrétních variant výstavby jednotlivých staveb dle §45i ZOPK.

Tab. 1: pokračování
Identifikace jednotlivých jevů obsažených
v aktualizaci ZÚR

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na lokality
Natura 2000

TT5 – transformovna 110/35 kV Broumov
nový návrh ZÚR

0

TT4 – transformovna 110/35 kV Horní Maršov
změna návrhu ZÚR

0

TP1A – VTL Česká Skalice
změna návrhu ZÚR

0

TV1 – dálkový vodovodní řad VDJ Vysoká
Srbská – Hronov – Červený Kostelec
nový návrh ZÚR

PPO19 – Melounka, Plotiště, výstavba poldru
nový návrh ZÚR

?
(EVL Metuje a
Dřevíč, EVL
Kozínek)

0

Komentář k hodnocení
Jev je navržen pro výstavbu transformační stanice na území obce Křinice jižně od Broumova. Bez vlivu na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich
bezprostřední blízkosti.
Obsahem změny je převedení původní územní rezervy TT1r obsažené v platné ZÚR KHK do návrhu.
Navržená transformovna se nachází na území EVL Krkonoše a cca 230 m od hranice PO Krkonoše.
V hodnocení původní ZÚR KHK (Losík 2010) bylo konstatováno, že vliv záměru (TT1r) nyní nelze
vyhodnotit a bylo doporučeno posoudit následný projekt dle §45i. V místě zásahu do EVL se nachází
kulturní louka bez známého výskytu přírodních typů stanovišť, které by byly předmětem ochrany EVL
Krkonoše. S ohledem na tuto skutečnost a dostatečnou vzdálenost od PO Krkonoše je možné negativní
ovlivnění EVL a PO Krkonoše vyloučit.
Obsahem změny je úprava trasy územní rezervy TP1r a převedení do návrhu. Bez vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední
blízkosti. V dostatečné vzdálenosti cca 320 m se nachází EVL Dubno – Česká Skalice, jejímiž předměty
ochrany jsou přírodní typy stanovišť 6410, 9170, 91E0 a kuňka ohnivá. Negativní ovlivnění této EVL je
možno z důvodu absence zásahu do prostoru EVL a biotopu předmětů ochrany vyloučit.
Tento jev je navržen pro výstavbu dálkového vodovodního řadu z Vysoké Srbské do Hronova. Navržený
koridor zasahuje do prostoru EVL Metuje a Dřevíč, jejímž předmětem ochrany je mihule potoční a dále do
okraje EVL Kozínek, jejímž předměty ochrany jsou čtyři typy přírodních stanovišť (6510, 8210, 9130 a
9180). V souvislosti s realizací výstavby vodovodu lze očekávat nulové až mírně negativní ovlivnění (0 až
-1 dle stupnice hodnocení) výše uvedených EVL a jejich předmětů ochrany. Není důvodné očekávat, že by
trasa vodovodu zasahovala přímo do koryta vodního toku – potenciálního biotopu mihule potoční.
Avšak vzhledem k tomu, že v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o rozsahu a ostatních
detailech plánovaného vodovodního řadu (konkrétní trasa a způsob řešení výstavby) a předmětem
posouzení je široký koridor potenciální budoucí stavby technické infrastruktury, nelze přesněji stanovit
míru případného ovlivnění EVL Metuje a Dřevíč a EVL Kozínek, resp. jejich konkrétních předmětů
ochrany. Míra konkrétního vlivu na předměty ochrany a celistvost EVL Metuje a Dřevíč, EVL Kozínek je
zásadně závislá na technických a prostorových detailech řešení budoucích záměrů. Z důvodu nedostatečné
podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru bylo konstatováno, že jeho vliv nyní nelze vyhodnotit.
S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné před samotnou realizací projektů (budoucích konkrétních
staveb) požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK, případná již vydaná stanoviska je nutné
respektovat. Dále je nezbytné respektovat závěry již zpracovaných naturových hodnocení konkrétních
variant výstavby jednotlivých staveb dle §45i ZOPK.
Jev je navržen pro výstavbu poldru na území města Hradec Králové. Bez vlivu na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední blízkosti.

Tab. 1: pokračování
Identifikace jednotlivých jevů obsažených
v aktualizaci ZÚR
PPO20 – Světská svodnice, Hradec Králové,
výstavba suché retenční nádrže
nový návrh ZÚR
PPO21 – Chaloupská svodnice, Hradec
Králové, výstavba suché retenční nádrže
nový návrh ZÚR
PPO22 – Melounka, Všestary, výstavba poldru
nový návrh ZÚR
PPO23 – Černilovský potok, Skalice, výstavba
suché retenční nádrže
nový návrh ZÚR

Bodové hodnocení
vlivu navržených
opatření na lokality
Natura 2000
0

0
0
0

PPO24 – Mrlina, Vestec - Rožďalovice – poldr
Mlýnec
nový návrh ZÚR

?
(PO Rožďalovické
rybníky, EVL
Dymokursko)

PPO25 – Vodní dílo Valcha, zvýšení retenční
funkce rekonstrukcí hráze a spodních výpustí
nový návrh ZÚR

0

Komentář k hodnocení
Jev je navržen pro výstavbu suché retenční nádrže na území města Hradec Králové. Bez vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední
blízkosti.
Jev je navržen pro výstavbu suché retenční nádrže na území města Hradec Králové. Bez vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední
blízkosti.
Jev je navržen pro výstavbu poldru na území obce Všestary. Bez vlivu na evropsky významné lokality a
ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední blízkosti.
Jev je navržen pro výstavbu suché retenční nádrže na území obce Skalice. Bez vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do jejich bezprostřední
blízkosti.
Jev je navržen pro výstavbu poldru Mlýnec na území obce Kopidlno. Navržený poldr se nachází
v bezprostřední blízkosti hranice PO Rožďalovické rybníky a cca 350 m od hranice EVL Dymokursko.
V souvislosti s realizací tohoto záměru nelze vyloučit možné ovlivnění obou předmětů ochrany PO
Rožďalovické rybníky, jimiž jsou jeřáb popelavý a moták pochop – dotčené pozemky by mohly být
součástí jejich potravního biotopu. V případě EVL Dymokursko se negativní ovlivnění nepředpokládá,
nelze jej ale a priori vyloučit. Celkově lze očekávat nulové až mírně negativní ovlivnění (0 až -1 dle
stupnice hodnocení) PO Rožďalovické rybníky a EVL Dymokursko, resp. jejich předmětů ochrany.
Avšak vzhledem k tomu, že v této fázi hodnocení nejsou k dispozici informace o poloze, rozsahu a
ostatních detailech plánovaného poldru (konkrétní lokalizace a způsob řešení výstavby) a předmětem
posouzení je pouze orientační umístění plánovaného jevu, nelze přesněji stanovit míru případného
ovlivnění PO Rožďalovické rybníky a EVL Dymokursko, resp. jejich konkrétních předmětů ochrany.
Míra konkrétního vlivu na předměty ochrany a celistvost PO Rožďalovické rybníky a EVL Dymokursko
je zásadně závislá na technických a prostorových detailech řešení budoucího záměru. Z
důvodu nedostatečné podrobnosti vstupních dat o navrženém záměru bylo konstatováno, že jeho vliv nyní
nelze vyhodnotit. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné před samotnou realizací projektů (budoucí
konkrétní stavby) požádat příslušný OOP o stanovisko dle §45i ZOPK, případná již vydaná stanoviska je
nutné respektovat. Dále je nezbytné respektovat závěry již zpracovaných naturových hodnocení
konkrétních variant výstavby jednotlivých staveb dle §45i ZOPK. Při upřesňování polohy poldru
doporučujeme spolupracovat s orgány ochrany přírody, umístit poldr mimo území EVL a hledat řešení
s minimálním negativním vlivem na výše uvedené lokality soustavy Natura 2000.
Jev je navržen pro realizaci technických zásahů do vodního díla Valcha na území obce Železnice. Bez
vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – záměr nezasahuje do prostoru EVL a PO ani do
jejich bezprostřední blízkosti.

Posouzení vllivu koncepce „Zásady územ
mního rozvoje Královéhradeck
K
kého kraje – aaktualizace č. 1“ na
evropsky výzznamné lokality
y a ptačí oblastii podle §45i zák
kona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krrajiny,
v platném zněění

Dále prro úplnost upozorňujemee na možné kolize něktterých navržžených územ
mních
rezerv s koonkrétními lokalitami
l
sooustavy Nattura 2000. Tyto
T
územníí rezervy neebyly
v souladu s metodickým pokynem
m Ministerstv
va pro místníí rozvoj v Taab. 1 podrob
bněji
hodnocenyy. V budoucn
nu však budde třeba těmto střetům věnovat
v
náleežitou pozornost.
Před jejichh realizací bu
ude nutné poožádat příslu
ušný OOP o stanovisko ddle §45i ZO
OPK.
Dále je nezbytné
n
resspektovat jiiž vydaná stanoviska
s
a závěry jiiž zpracovan
ných
naturovýchh hodnocení konkrétních
k
variant výstaavby jednotliivých stavebb dle §45i ZO
OPK.
 LAPV Pěnčín
P
– územní rezervaa pro LAPV dle generelu
u MZE ČR zzabírá území celé
EVL Uhřínov
U
– Benátky,
B
jejíímž předměttem ochrany
y je modrássek bahenníí, do
budoucnna nelze vylo
oučit význam
mně negativn
ní vliv na EV
VL Uhřínov – Benátky
 LAPV Fořt – územ
mní rezerva nna vodním toku
t
Čistá pro LAPV dlle generelu MZE
M
ČR se nachází
n
cca 1,5 km protii proudu od EVL Luční potok v Poddkrkonoší, jeejímž
předměttem ochrany
y je rak kam
menáč. Do budoucna
b
ted
dy nelze vylloučit význaamné
negativnní ovlivnění EVL Luční ppotok v Krko
onoších
 LAPV Babí – územ
mní rezerva na vodním toku
t
Babí po
otok pro LA
APV dle geneerelu
MZE ČR
R zasahuje do
d prostoru E
EVL a PO Krrkonoše, do budoucna
b
teddy nelze vylo
oučit
význam
mně negativníí vliv na EVL
L a PO Krko
onoše
 LAPV Lukavice
L
– územní rezeerva na vodn
ním toku Kněžná pro LA
APV dle geneerelu
MZE ČR
Č zasahuje do prostoruu EVL Zdob
bnice – Říčk
ka, do budooucna tedy nelze
n
vyloučitt významně negativní
n
vliiv na EVL Zd
dobnice – Řííčka
 DZ1r – územní rezeerva pro moddernizaci a elektrifikaci
e
železniční
ž
traati č.032 v úseku
ú
Jaroměřř – Náchod zasahuje
z
do prostoru EV
VL Dubno – Česká Skaliice, do budoucna
tedy nellze vyloučit negativní
n
ovvlivnění EVL
L Dubno – Čeeská Skalice
 DS7r – územní reezerva pro vvýstavbu přeeložky komunikace II/3303 zasahujee do
blízkostti PO Broum
movsko, do bbudoucna ted
dy nelze vylo
oučit negativvní ovlivněn
ní PO
Broumoovsko
U ostatnních územníích rezerv jee z důvodu dostatečné
d
vzdálenosti vvyloučeno možné
m
negativní ovlivnění
o
lok
kalit soustavyy Natura 2000.
c
poočtu 20 návrrhových jevů
ů obsaženýchh v aktualizaaci č.
Bylo zjiištěno, že z celkového
1 ZÚR lzee očekávat u 17 z nich n
nulový vliv (0 dle stupn
nice hodnoceení) na evropsky
významné lokality a ptaačí oblasti.
V případě tří navržených jevů bylo konstatováno, že je nelze za ssoučasné sittuace
přesněji vyhodnotit
(? dle stuppnice hodno
v
ocení). Dův
vodem byla skutečnostt, že
hodnocená aktualizace č. 1 ZÚR K
KHK nepřin
náší natolik konkrétní innformace, jeež by
opravňovally stanoveníí konkrétní bližší míry vlivu na EV
VL a PO. SSpekulativněě, za
určitých okkolností, mů
ůže mít realizzace konkréétních jevů (resp. budouccích konkréttních
záměrů) zaahrnutých do
d této kateegorie negattivní vliv. Výsledné
V
koonstatování míry
možného vlivu
v
těchto opatření naa EVL a PO
O by proto bylo
b
velmi sspekulativní,, bez
opory v texxtu koncepce. U jednotllivých jevů však v bližším komentááři v Tab. 1 bylo
upozorněnoo na to, zda lze
l v případěě konkrétních
h EVL či PO
O očekávat m
možné potenciálně
mírně či pootenciálně vý
ýznamně neggativní vlivy na předměty
y ochrany či ccelistvost lok
kalit.
Z provedenné analýzy vyplývá,
v
že celkem u dv
vou navržen
ných jevů byylo konstatov
váno
rozmezí možného
m
nulového až m
mírně negativ
vního vlivu (0 až -1): TV1 – dálk
kový
vodovodní řad (EVL Metuje a D
Dřevíč a EV
VL Kozínek), PPO24 – výstavba po
oldru
Mlýnec (PO
O Rožďalov
vické rybníkyy a EVL Dym
mokursko). U jednoho vvymezeného jevu
bylo konstaatováno rozm
mezí mírně nnegativního až
a významněě negativníhoo vlivu (-1 ažž -2):
TE4 – vedeení vysokého
o napětí (EVL
L a PO Krko
onoše).
___________________________
_____________________________
______________
______________________
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B
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Posouzení vllivu koncepce „Zásady územ
mního rozvoje Královéhradeck
K
kého kraje – aaktualizace č. 1“ na
evropsky výzznamné lokality
y a ptačí oblastii podle §45i zák
kona č. 114/1992 Sb. o ochranně přírody a krrajiny,
v platném zněění

U žádnného z navržžených jevůů nebylo a priori stano
oveno mírnně či význa
amně
negativní ovlivnění
o
lok
kalit soustavvy Natura 2000, resp. jejiich předmětůů ochrany (-1
1 či 2 dle stupnnice hodnocen
ní).
Celkem
m u šesti z 11
1 územních rrezerv obsažžených v aktualizaci č.1 ZÚR KHK bylo
upozorněnoo na možné střety s lokaalitami soustavy Natura 2000. Tytoo územní rezzervy
však nebyyly v soulad
du s metodiickým poky
ynem Minissterstva proo místní ro
ozvoj
podrobněji hodnoceny.
Detaily o jednotliv
vých možnýcch vlivech navržených
n
jevů
j
na evroopsky význaamné
lokality a ptačí
p
oblastii, resp. jejichh předměty ochrany, příípadně konkkrétní doporu
učení
pro jejich budoucí
b
miniimalizaci jsoou uvedeny v Tab. 1.

4.6 Ku
umulativ
vní vlivyy ostatn
ních zná
ámých záměrů
ů a
koncep
pcí v zájjmovém
m územíí na evropsky význam
mné
lokalityy a ptačí oblasti
Konkréttní realizovaané projektyy (budoucí záměry) v rámci
r
jednootlivých aktu
uálně
hodnocenýých jevů obsažených v ak
aktualizaci č.. 1 ZÚR KH
HK byly či bbudou, poku
ud to
bude vyžaddováno dle záákona č. 1000/2001 Sb., v platném zněění (ZPV) neebo procesem
m dle
§45h,i ZOPK, v platnéém znění, ddo budoucnaa posouzeny procesem E
EIA. V takov
vých
případech je
j nezbytné důkladně pposoudit takéé problematiku možných
ch kumulativ
vních
vlivů na úrrovni hodnoccení konkréttních záměrů
ů. Z těchto důvodů
d
lze kkumulativní vlivy
v
na úrovni hodnocené
h
ko
oncepce nynní vyloučit.

4.7 Sro
ovnání významn
v
nosti vliv
vů jedno
otlivých vvariant
koncep
pce na evropsky
e
y význam
mné loka
ality a pttačí
oblasti
Konceppce byla před
dložena v jeddné variantěě, která je vyhodnocena výše. Schválení
aktualizacee č. 1 ZÚR KHK
K
(aktivnní varianta) neznamená a priori význ
znamné negaativní
ovlivnění žádné
ž
z EVL či PO, resp. jejich předm
mětů ochrany
y.
Z tohotoo důvodu lzze konstatovvat, že vliv realizace
r
nulové či předdložené (akttivní)
varianty kooncepce je z hlediska
h
dikcce §45i ZOP
PK shodný.
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5. Ná
ávrh k onkré tních opatře
ení
k elim
minacii přípa
adnýc h negativní ch
vlivů konce
epce n
na evrropsky
y význ
namné
é
lokaliity a ptačí
p
o
oblast i
Pro vylooučení přípaadného negattivního vlivu
u realizace hodnocené
h
kooncepce „Záásady
územního rozvoje Kráálovéhradeckkého kraje – aktualizacee č. 1“ na llokality sousstavy
Natura 20000, resp. jejicch předměty ochrany je potřeba
p
dodržet tato záklladní doporučení,
jež do znaačné míry vychází
v
ze zákonných povinností daných plattnou legislattivou
ochrany živvotního prosttředí a ochraany přírody:
1) Vzhleddem k tomu, že hodnoceená koncepcee nepřináší u některých navržených jevů
dostateečně podrobn
né údaje, kteeré by umožžnily aktuáln
ně přesně sttanovit konk
krétní
míru negativního
n
vlivu
v
na jednnotlivé EVL či PO, resp.. jejich předm
měty ochran
ny, je
potřebaa u tří jevů s nestanovenným vlivem (?
( dle stupnice hodnocenní), předložen
ných
v návrhhové části koncepce
k
(viiz Tab. 1), přenést požžadavek na posouzení vlivu
v
konkréétních budou
ucích záměrůů na EVL a PO dle §4
45h,i ZOPK
K do dalších fází
správníích řízení (ú
územní a stavvební řízení apod.). V uv
vedených fázzích rozhodo
ování
o využžití území jso
ou již zpraviidla k dispozzici konkrétn
ní informacee, které umožžňují
podrobbné vyhodno
ocení vlivuu záměru na
n lokality soustavy N
Natura 2000
0. U
konkréétních budoucích záměěrů je v so
ouladu s povinnostmi ddanými plaatnou
legislattivou zapotřebí požádat o stanovisk
ko příslušný orgán ochraany přírody,, zda
může daný
d
záměr, samostatně nebo ve spo
ojení s jiným
mi, významnně ovlivnit úzzemí
evropskky významné lokality neebo ptačí oblaasti (§45i ZO
OPK).
2) U těchh potenciáln
ně problemaatických zám
měrů (projek
ktů), realizoovaných v rámci
jednotllivých veřejn
ně prospěšnných staveb, kde již prroběhl procees EIA, resp
p. je
zpracovváno naturov
vé hodnocenní konkrétních záměrů dle
d §45i ZO
OPK, je nezb
bytné
respekttovat stanov
viska v proccesu EIA, resp.
r
závěry
y zpracovanných naturov
vých
hodnoccení (viz Tab
b. 1 a informaační systém EIA).
3) Při realizaci konk
krétních buudoucích op
patření navržených v ráámci hodno
ocené
aktualizace č. 1 ZÚR
Z
KHK je nezbytnéé odstranit či
č minimalizzovat eventu
uální
prostorrovou kolizi záměrů s úzeemími EVL a PO, resp. s biotopy přeedmětů ochraany a
typy evvropských staanovišť.
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6. Sh
hrnutí a záv ěr
Předmětem předklád
daného hodnnocení dle §4
45i zák. 114//1992 Sb., o ochraně příírody
a krajiny, v platném znění
z
je possouzení vlivu
u koncepce: „Zásady úzzemního rozzvoje
Královéhraadeckého kraaje – aktualizzace č. 1“. Cílem
C
předkládaného hoddnocení je zjjistit,
zda má konncepce význaamný negativvní vliv na předměty
p
och
hrany a celisttvost konkréttních
evropsky významných
v
lokalit a/nebbo ptačích ob
blastí.
Pozornoost hodnoceení dle §455i ZOPK byla
b
zaměřeena na vyhhodnocení vlivu
v
konkrétníchh navrženýcch jevů v ooblasti doprravy a tech
hnické infraastruktury. Nově
N
navrhovanéé záměry (jeevy) jsou souuhrnně uvedeeny v textov
vé části hodnnocené konceepce.
Tyto návrrhy mají sv
vůj prostoroový průmět v jednotliv
vých výkressech (grafick
kých
přílohách). Tyto částti hodnocenné koncepcee přináší nejpodrobněj
n
ší informacce o
zamýšlenýcch návrzích v zájmovém
m území Králo
ovéhradeckého kraje. Byylo konstatov
váno,
že některé zde obsažené jevy mohoou potenciáln
ně ovlivnit lo
okality soustaavy Natura 2000,
2
o
U oostatních čásstí hodnocen
né koncepce bylo definov
váno
resp. jejichh předměty ochrany.
nulové ovliivnění lokalit soustavy N
Natura 2000, resp. jejich předmětů
p
ochhrany.
Konkréttně přináší předložená
p
ak
aktualizace č. 1 ZÚR KH
HK návrh 177 jevů s nulo
ovým
vlivem na lokality
l
sousstavy Natura 2000.
V případě tří navržeených jevů bbylo konstattováno, že jeejich vliv neelze za souččasné
situace vyhhodnotit (? dle
d stupnice hodnocení). Důvodem je
j skutečnosst, že hodno
ocená
koncepce nepřináší
n
naatolik konkréétní informaace, jež by opravňovaly
o
stanovení bližší
b
míry vlivu na EVL a PO,
P resp. naa jejich předm
měty ochran
ny. Spekulatiivně, za určiitých
okolností, může mít reealizace konkkrétních jevů
ů zahrnutých
h do této kattegorie negaativní
vliv. Výsleedné konstato
ování přesné míry možnéého vlivu těch
hto opatření na EVL a PO
O by
proto byloo velmi spek
kulativní, beez opory v textu
t
koncep
pce. V textuu hodnocení (viz
komentáře v Tab. 1) jee upozorněnoo u konkrétn
ních potenciáálně problem
matických jev
vů na
to, jaké mohou genero
ovat rozmezíí vlivů. Z prrovedené analýzy vyplýv
ývá, že celkeem u
dvou navrržených jevů
ů bylo konnstatováno rozmezí
r
mo
ožného nuloového až mírně
m
negativníhoo vlivu (0 až -1): TV1 – ddálkový vod
dovodní řad (EVL Metujee a Dřevíč a EVL
E
Kozínek), PPO24 – výstavba
v
pooldru Mlýneec (PO Rožžďalovické rrybníky a EVL
E
Dymokurskko). U jed
dnoho vymeezeného jev
vu bylo ko
onstatováno rozmezí mírně
m
negativníhoo až význam
mně negativnního vlivu (-1 až -2): TE
E4 – vedení vysokého napětí
(EVL a PO
O Krkonoše).
U žádnného z navržeených jevů nebyl a prio
ori konstatován očekávaaný jednozn
načně
významný negativní vliiv (-2) na EV
VL a/nebo PO
O.
Celkem
m u šesti z 11
1 územních rrezerv obsažžených v aktualizaci č.1 ZÚR KHK bylo
upozorněnoo na možné střety s lokaalitami soustavy Natura 2000. Tytoo územní rezzervy
však nebyyly v soulad
du s metodiickým poky
ynem Minissterstva proo místní ro
ozvoj
podrobněji hodnoceny.
U těch jevů, kde naa úrovni hoddnocené kon
ncepce nebyllo možno prrovést detailnější
vyhodnoceení rizika mo
ožných negaativních vlivů
ů na EVL a PO, a to z důvodu přílišné
obecnosti (tři opatřeníí, viz výše a Tab. 1), je nezbytnéé podrobně vyhodnotit vliv
konkrétníchh budoucích
h záměrů v pprocesu dalšíího posuzováání dle §45hh,i ZOPK. Po
okud
některé z konkrétních
k
záměrů
z
realizzovaných v rámci
r
těchto potenciálně problematick
kých
veřejně proospěšných staveb již prrošly procesem EIA, vččetně zpracoování naturov
vého
hodnocení dle §45h,i ZOPK,
Z
případdně k nim jižž bylo vydáno stanoviskoo v rámci pro
ocesu
EIA, je zappotřebí závěěry těchto hoodnocení resspektovat (viz informačnní systém EIA a
Tab. 1).
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Jednotliivé navrženéé jevy bylyy blíže kom
mentovány (v
viz Tab. 1)), případně byla
navržena konkrétní
k
do
oporučení prro eliminacii eventuálního negativnního vlivu jejich
realizace naa evropsky významné
v
lokkality a ptačíí oblasti (viz Tab. 1 a kapp. 5).
Na záklladě vyhodno
ocení předložžené koncepce v souladu
u s §45h,i zákkona č. 114/1992
Sb., v platnném znění lze
l konstatoovat, že uvedená koncep
pce nebude mít významný
negativní vliv na celiistvost a přředměty och
hrany evrop
psky význam
mných loka
alit a
ptačích ob
blastí.
V Dolanechh dne 23.10. 2015
RNDr. Marrek Banaš, Ph.D.
P
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Příloha 1: Seznam evropsky významných lokalit a ptačích oblastí nacházejících se
v řešeném území.

Kód

Typ
lokality
soustavy Název
Natura
2000

CZ0520519

EVL

Adršpašsko-teplické skály

CZ0520028

EVL

Babiččino údolí - Rýzmburk

CZ0525001

EVL

Bažiny

CZ0523669

EVL

Bílá Třemešná

CZ0520518

EVL

Broumovské stěny

CZ0520178

EVL

Březinka

CZ0523264

EVL

Bystřice

CZ0524048

EVL

Byšičky

CZ0523265

EVL

Červená Třemešná - rybník

CZ0520038

EVL

Češovské lesy

CZ0523007

EVL

Dědina u Dobrušky

CZ0523268

EVL

Dubno - Česká Skalice

CZ0210101

EVL

Dymokursko

CZ0524050

EVL

Halín

CZ0523002

EVL

Hluboký Kovač

CZ0520020

EVL

Hrádeček

CZ0522002

EVL

Hustířanský les

CZ0523272

EVL

Chlumec - Karlova Koruna

CZ0523273

EVL

Javorka a Cidlina - Sběř

CZ0523675

EVL

Jičíněves - zámek

CZ0523676

EVL

Josefov - pevnost

CZ0523275

EVL

Kačerov

CZ0520008

EVL

Kamenná

CZ0523276

EVL

Kanice - lesní rybník

CZ0523677

EVL

Kost

CZ0520507

EVL

Kozínek

CZ0510164

EVL

Kozlov - Tábor

CZ0524044

EVL

Krkonoše

CZ0523277

EVL

Labe - Hostinné

CZ0523274

EVL

Libosad - obora

CZ0530503

EVL

Litice

CZ0523823

EVL

Luční potok v Podkrkonoší

CZ0523279

EVL

Lukavecký potok

CZ0523280

EVL

Metuje a Dřevíč

CZ0533012

EVL

Michnovka-Pravy

CZ0520022

EVL

Miletínská bažantnice

CZ0523010

EVL

Na Plachtě

Příloha 1: pokračování
Kód

Typ
lokality
soustavy Název
Natura
2000

CZ0523282

EVL

Nadslav

CZ0520030

EVL

Nechanice - Lodín

CZ0523283

EVL

Olešnice

CZ0523284

EVL

Opočno

CZ0524049

EVL

Orlice a Labe

CZ0524046

EVL

Orlické hory - sever

CZ0520603

EVL

Panský vrch

CZ0524047

EVL

Peklo

CZ0520009

EVL

Perna

CZ0523680

EVL

Pevnost Dobrošov

CZ0523006

EVL

Piletický a Librantický potok

CZ0523011

EVL

Pod Rýzmburkem

CZ0514113

EVL

Podtrosecká údolí

CZ0523286

EVL

Rybník Smrkovák

CZ0523287

EVL

Rybník Spáleniště

CZ0523003

EVL

Rybník Strašidlo

CZ0525002

EVL

Řeřišný u Machova

CZ0523266

EVL

Slatinná louka u Roudničky

CZ0523288

EVL

Stará Metuje

CZ0523682

EVL

Staré Hrady - zámek

CZ0520508

EVL

Stárkovské bučiny

CZ0523683

EVL

Štola Portál

CZ0520600

EVL

Trčkov

CZ0523005

EVL

Tuří rybník

CZ0523290

EVL

Týnišťské Poorličí

CZ0214025

EVL

Údolí Plakánek

CZ0523291

EVL

Uhřínov - Benátky

CZ0520184

EVL

Veselský háj

CZ0523293

EVL

Víno

CZ0523014

EVL

Vladivostok

CZ0522127

EVL

Vražba

CZ0522129

EVL

Zadní Machová

CZ0523009

EVL

Zámek v Kostelci nad Orlicí

CZ0523267

EVL

Zaorlicko

CZ0524045

EVL

Zbytka

CZ0520604

EVL

Zdobnice - Říčka

Příloha 1: pokračování
Kód

Typ
lokality
soustavy Název
Natura
2000

CZ0520511

EVL

CZ0214050

EVL

Žehuňsko

CZ0210175

EVL

Žlunice - Skochovice

Žaltman

Příloha 2: Kopie stanovisek orgánů ochrany přírody dle §45i ZOPK.

Příloha 3: Kopie rozhodnutí MŽP ČR o udělení autorizace k provádění posouzení podle
§45i zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.

