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Přehled zkratek:  

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

AOT40  expoziční index troposférického ozónu vyjádřený jako kumulativní expozice 

  nad prahovou koncentrací 40 ppb (Accumulated Ozone Exposure over  

  a threshold of 40 Parts Per Billion) 

BaP  benzo(a)pyren 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CZT  centrální zásobování teplem 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČGÚ  Český geologický ústav 

EIA  posouzení vlivů na životní prostředí (an environmental impact assessment) 

EOAR ekvivalentní objemová aktivita radonu 

EVL  evropsky významná lokalita 

FVE  fotovoltaické elektrárny 

HEIS  hydroekologický informační systém 

HPKJ hlavní půdně klimatická jednotka 

CHKO chráněná krajinná oblast 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 

KR  krajinný ráz 

KÚ  krajský úřad 

k. ú.   katastrální území 

KHK  Královéhradecký kraj 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

NPÚ  Národní památkový ústav 

ORP  obec s rozšířenou působností 

OSN  Organizace spojených národů 

PAHs polycyklické aromatické uhlovodíky 

PM2,5  částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 2,5 µm 

PM10  částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm 

POH  plán odpadového hospodářství 

PRVKÚK Program rozvoje vodovodů a kanalizací území Královéhradeckého kraje 

PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR ČR  Politika územního rozvoje České republiky 

PZKO program ke zlepšení kvality ovzduší 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SAS  Státní archeologický seznam 

SRK  Strategie rozvoje kraje 
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TR  transformovna 

ÚAN  území s archeologickými nálezy 

ÚEK  Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje 

ÚP   územní plán 

ÚPN VÚC územní plán velkého územního celku 

ÚPO  územní plán obce 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek 

VKP  významný krajinný prvek 

VOC  těkavé organické látky 

VVN  velmi vysoké napětí 

ZCHÚ zvláště chráněná území 

ZPF  zemědělský půdní fond 

ZÚR  zásady územního rozvoje 

ŽP  životní prostředí 
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ÚVOD 

Posuzovaný návrh Územního plánu Veliš byl zpracován Ing. arch. Karlem Novotným, 

Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové, autorizace ČKA č. 2039. Pořizovatelem je Obecní 

úřad Veliš, zastoupený Ing. arch. Ivou Lánskou. 

Územní plán Veliš je vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tj. s obsahem 

a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání 

území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území.  

Územní plán Veliš představuje svým obsahem a zaměřením koncepci z oblasti 

územního plánování, která stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených příloze č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, a naplňuje tak ustanovení § 10a, odst. 1, písm. a), 

téhož zákona. Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy 

nelze vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona 

č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Závěru zjišťovacího řízení podle 

§ 10i, odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, proto shledal nezbytnost 

komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí.  

Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Vlastní posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí je 

upraveno § 10i) zákona. Podle odst. 1 § 10i se při posouzení vlivů územně plánovací 

dokumentace na životní prostředí postupuje podle stavebního zákona a to podle odstavců 

2 až 5. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí stanovuje 

příloha stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  

Dokument „Vyhodnocení vlivu Územního plánu Veliš na životní prostředí dle §10i 

zákona 100/2001 Sb., v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu“ sleduje následující cíle: 

 posouzení míry souladu návrhu řešení územního plánu se zpracovanými celostátními, 

krajskými a místními koncepčními dokumenty z oblasti životního prostředí, 

 posouzení přínosů a negativ navrženého řešení v porovnání se současným stavem 

složek životního prostředí v řešeném území, 

 identifikace nejvýznamnějších střetů navrhovaných záměrů se složkami životního 

prostředí včetně návrhu opatření k omezení negativních vlivů na životní prostředí 

a veřejné zdraví, 
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 stanovení monitorovacích indikátorů pro vliv ÚP na životní prostředí. 

Dokument je členěn dle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

stavebním řádu v platném znění. 
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM 

1.1 Obsah a cíle územního plánu  

Návrh ÚP Veliš řeší správní území obce Veliš (kód obce 573 728), které zahrnuje dvě 

katastrální území Veliš u Jičína (kód 778 133) a Vesec u Jičína (778 141). O pořízení 

Územního plánu Veliš rozhodlo Zastupitelstvo obce Veliš usnesením č. 1/2013 na svém 

zasedání ze dne 01.03.2013.  

Cílem územního plánu je prověřit a podle potřeby nově navrhnout plochy pro bydlení, 

plochy smíšených funkcí v území umožňující bydlení a občanské vybavení i podnikání, 

plochy občanského vybavení, plochy pro výrobní služby a skladování, plochy veřejných 

prostranství a veřejné zeleně, koridory technické a dopravní infrastruktury, plochy pro vodní 

a vodohospodářské využití, pro zemědělské i lesní využití  za současné ochrany smíšeného 

nezastavěného území. Podkladem pro zpracování návrhu zadání územního plánu Veliš byl 

Územní plán obce Veliš včetně jeho změn č. 1 až 3.  

Důvodem pro zpracování územního plánu je rovněž v souvislostech a podrobnostech 

území obce zpřesnit cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního 

rozvoje kraje a s Politikou územního rozvoje České republiky. Ten se týká především 

zapracování návrhu přeložky I/32 východního obchvatu Starého Místa (koridor dopravní 

infrastruktury DS8 v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje), zapracování 

koridoru přeložky v souběhu se železniční tratí (DS9) a koridoru pro trasování nadzemního 

vedení VVN 2x110 kV Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves – TR Staré Místo 

(TE3).  

Primárním cílem územního plánu je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území 

komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území a vytvořením 

podmínek pro vyvážený vztah příznivého životního prostředí, ochrany přírody 

a hospodářského rozvoje. 

1.2 Vztah územně plánovací dokumentace k cílům koncepčních národních 

a regionálních dokumentů 

Pro účely posouzení vztahu územního plánu ke strategickým dokumentům není 

nezbytné pracovat s mezinárodními dokumenty, neboť jejich cíle a priority jsou již obsaženy 

ve vnitrostátní dokumentaci, nadřazené Územnímu plánu Veliš.  

Soulad návrhu územního plánu je porovnáván s následujícími koncepčními 

dokumenty: 

 Politika územního rozvoje ČR 2008, 

 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, 
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 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007– 2015, 

 Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje, 

 Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality 

ovzduší Královéhradeckého kraje, 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, 

 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, 

 Koncepce ochrany přírody krajiny Královéhradeckého kraje, 

 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje, 

 Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje, 

 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje – aktualizace, 

 Plán oblasti povodí Horního a středního Labe, 

 Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje, 

 Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje. 

Cíle, priority a požadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny 

podle toho, do jaké míry je s nimi řešení návrhu ÚP Veliš v souladu nebo v rozporu:  

 zcela v souladu    ++ 

 částečně v souladu      + 

 částečně v rozporu     - 

 výrazně v rozporu    - - 

 není předmětem řešení/ neutrální vztah   0 
 

 

1.2.1 Politika územního rozvoje ČR 2008 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením 

vlády ČR č. 929 ze dne 20.07.2009. Jedná se o nástroj územního plánování, který určuje 

požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území 

a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. PÚR ČR zohledňuje 

požadavky na územní rozvoj, které pro ČR vyplývají z mezinárodních smluv a členství 

v mezinárodních organizacích (OSN, OECD, Rada Evropy a Evropská unie).  

V rámci PÚR ČR jsou vymezeny hlavní rozvojové oblasti a rozvojové osy ČR a dále 

specifické oblasti (SOB), tj. oblasti, ve kterých se dlouhodobě projevují problémy z hlediska 

udržitelného rozvoje území, přičemž se jedná o správní obvody ORP se specifickými 

hodnotami anebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu, nebo 

které svým významem přesahují území kraje. Obec Veliš se nenachází ve specifické oblasti, 

v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose, ale je zahrnuta do území, vykazující relativně vyšší 

míru problémů zejména z hlediska udržitelného rozvoje (odst. 174 p - Jičínsko – Poděbradsko 

(části území ORP Jičín, Poděbrady). Pro tato území stanovuje PÚR ČR úkol pro územní 

plánování vymezit je jako nadmístní specifické oblasti. Dle ZÚR KHK je řešené území 
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zařazeno do nadmístní rozvojové osy NOS2 Vrchlabí – Jičín – Středočeský kraj – viz dále 

Kap. 1.2.2. 

Dále z Politiky územního rozvoje ČR 2008 pro ÚP Veliš vyplývají obecně platné 

povinnosti pro zachování charakteru a k ochraně hodnot území mimo rozvojové oblasti 

a rozvojové osy.  

Hodnocení: ++ 

Správní území obce Veliš není dotčeno žádným z konkrétních záměrů, vyplývajících 

z PÚR ČR. Návrh Územního plánu Veliš je vypracován v souladu s obecně platnými 

zásadami pro územní plánování, které stanovuje PÜR ČR. ÚP Veliš respektuje nadřazený 

dokument - podrobné vyhodnocení souladu návrhu ÚP Veliš s PÚR ČR a s republikovými 

prioritami územního plánování je obsahem Kap. B Odůvodnění ÚP Veliš. 

1.2.2 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále ZÚR KHK), vydávané 

formou opatření obecné povahy, jsou územně plánovací dokumentací kraje. Zásady územního 

rozvoje v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního 

plánování v souladu s Politikou územního rozvoje, určují strategii pro jejich naplňování 

a koordinují územně plánovací činnost obcí. Zásady územního rozvoje stanovují základní 

požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory 

nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, vymezují plochy a koridory 

pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a stanovují kritéria pro rozhodování 

o změnách využití území.  

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydalo Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje dne 8. září 2011, č. usnesení 22/1564/2011, a jako opatření obecné 

povahy nabyly účinnosti dne 16. listopadu 2011. Tímto dnem také pozbyly platnosti původní 

ÚPN VÚC na území kraje. 

ZÚR Královéhradeckého kraje nad rámec zpřesnění vymezení specifických oblastí 

vymezených v politice územního rozvoje vymezují na území kraje další specifické oblasti 

nadmístního významu a to z důvodu řešení nerovnováhy mezi pilíři udržitelného rozvoje 

v těchto územích. Dle ZÚR KHK je řešené území zařazeno do nadmístní rozvojové osy 

NOS2 Vrchlabí – Jičín – Středočeský kraj. Rozvojová osa je vymezena pro pro zabezpečení 

optimálních vzájemných vazeb rozvojových oblastí či vazeb na území sousedních krajů 

a ZÚR pro ni stanovují následující úkoly pro územní plánování:  

 vymezováním ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu vytvářet územní podmínky 

pro optimální dopravní dostupnost města Jičín, jako polyfunkčního střediska z území 

Středočeského a Libereckého kraje, 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP VELIŠ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

12 

 vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje 

lidských zdrojů, především ve vazbě na zastavěné území obcí; pro tyto účely 

přednostně nově využívat území ploch přestavby. 

Ze ZÚR Královéhradeckého kraje dále vyplývají pro území obce Veliš následující 

požadavky na vymezení koridorů pozemních komunikací  a technické infrastruktury:   

 silnice I. třídy - silnice I/32 – v prostoru Starého Místa (DS8) - úkolem pro územní 

plánování je  koordinovat upřesnění koridorů s ostatními zájmy nadmístního významu 

v území,  koordinovat návaznosti koridorů a ploch na hranicích obcí,  zpřesnění ploch 

a koridorů, bude prováděno s ohledem na eliminaci negativních důsledků dopravy 

(hluk, imise z ovzduší) na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – 

Jičíněves –  TR Staré Místo (TE3). 

Obr. 1.1. Plochy a koridory nadmístního významu pro správní území obce Veliš (zdroj 

http://www.kr-kralovehradecky.cz) 

 

 

Hodnocení: ++ 

Návrh územního plánu zakládá předpoklad pro dodržení požadavků ochrany a rozvoje 

přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, daných ZÚR KHK. V souladu se Zásadami 

územního rozvoje Královéhradeckého kraje je do územního plánu promítnut koridor budoucí 

přeložky silnice I/32 v prostoru Starého Místa, v ZÚR evidovaný pod označením DS8, dále 

ÚP Veliš hájí koridor pro budoucí nadzemní elektrické vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov – 

Vinary – Volanice – Jičíněves - TR Staré Místo, který je v ZÚR evidován pod označením 

TE3. Podrobné vyhodnocení souladu návrhu ÚP Veliš s ZÚR KHK je obsahem Kap. B 

Odůvodnění ÚP Veliš. 
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1.2.3 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015  

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK), která je jedním z významných 

koncepčních dokumentů určujících hlavní směry rozvoje na léta 2007-2015, byla zpracována 

v roce 2007 a aktualizována v roce 2010 Dodatkem č. 1. Strategie rozvoje Královéhradeckého 

kraje na léta 2007–2015 určuje základní rámec pro rozvoj kraje v daném období, tedy 

rozvojovou vizi, priority, prioritní oblasti a specifické cíle, z nichž lze ve znění Dodatku č. 1 

tohoto dokumentu a ve vztahu k ÚP Veliš lze jmenovat následující: 

1.A Podpora firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti… 

2.D Rozvoj volnočasových aktivit včetně tělovýchovy a sportu…. 

3.B Zlepšení využití místního ekonomického potenciálu na venkově. 

4.A Zkvalitnění a rozvoj technické infrastruktury… 

4.B Rozvoj dopravní dostupnosti a obslužnosti území. 

4.C Zvýšení kvality bydlení a zlepšení vzhledu měst a obcí. 

4.D Zlepšení stavu a ochrany životního prostředí. 

Hodnocení: ++ 

Návrh ÚP Veliš v souladu se zásadní myšlenkové linie SRK, kterou je vytvoření 

a zachování vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního 

a environmentálního vývoje území staví rozvoj obou místních částí obce na plochách 

smíšených obytných – venkovských, které v rámci venkovských tradic a měřítka obce 

umožňují současný rozvoj venkovského bydlení, drobných podnikatelských aktivit, služeb 

i drobné zemědělskéh výroby/hospodářství pro vlastní potřebu.  

Ochranu přírody a krajiny podporuje vymezením územního systému ekologické 

stability a ploch smíšených nezastavěného území, zlepšení kvality prostředí umožněním 

plynofikace obce, návrhem likvidace odpoadních vod a zpřesněním polohy silnice I/32 

(Poděbrady - Jičín) pro východní obchvat Starého Místa (DS8). 

1.2.4 Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje 

Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje (SURPMO a.s., Praha, 2005, 

úprava prosinec 2006, úprava červen 2008) je krajským souhrnným dokumentem v oblasti 

dopravy, který byl vytvořen a je průběžně aktualizován s cílem přispět ke koncepčnímu řešení 

postupu realizace jednotlivých staveb v rámci správního území kraje a být podkladem 

pro žádosti o finanční příspěvky z národních a Evropských zdrojů. Dokument je zaměřen 

na výstavbu, modernizaci a opravy silnic I., II. a III. třídy. V  jsou dokumentem plánovány 

opravy silničních úseků, které územím procházejí – viz Obr. 1.2. Tyto opravy se do územního 

plánu nepromítají. Generel počítá rovněž s modernizací silnice I/32 a jejím novým úsekem 

na obchvatu Starého Místa.   

Hodnocení: ++ 

Návrh ÚP Veliš je s Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje v souladu. 
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Obr. 1.2: Generel silniční dopravy KHK – výkres Jičín, výřez (zdroj www.kr-

kralovehradecky.cz)  

 

Legenda: 

Opravy, modernizace 

 
Novostavby 

  
Stav 

  

1.2.5 Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program 

ke zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje  

24. června 2004 byl Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválen Integrovaný 

krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje (dále PZKO) usnesením číslo 30/1010/2004. Dokument je 

pravidelně aktualizován, poslední aktualizace byla provedena v květnu 2012. 
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Globálním cílem PZKO je zajistit na celém území Zóny Královéhradecký kraj kvalitu 

ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky a přispět k dodržení závazků, které Česká 

republika přijala v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

Specifické cíle PZKO jsou: 

 snížit úroveň znečištění ovzduší pod stanovené imisní limity a cílové imisní limity 

v oblastech, kde jsou tyto limity překračovány, 

 udržet podlimitní úroveň znečištění ovzduší v oblastech, kde nedochází k překračování 

imisních limitů a cílových imisních limitů; 

 udržet celkové emise pod hodnotou doporučených krajských emisních stropů pro oxid 

siřičitý, oxidy dusíku, VOC a amoniak. 

Vzhledem k ÚP Veliš je stěžejním opatřením PZKO Opatření 1.3: „Vymístění“ zdrojů 

emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti“, ke kterému jsou navrhována tato 

podopatření: 

 budování obchvatů měst a obcí, 

 omezení automobilové dopravy v centrech měst, 

 podpora rozvoje městské hromadné dopravy. 

Dále program ukládá mimo jiné obcím: 

 plynofikace obcí a jejich částí, rozvoj stávajících sítí CZT, budování nových systémů 

CZT, 

 průběžně podporovat investice do úspor energie, do obnovitelných zdrojů energie, 

 podpora „nespalovacích“ obnovitelných/alternativních zdrojů energie, 

 omezování studených startů vozidel (výstavba krytých garáží). 

Hodnocení: ++ 

Návrh Územního plánu Veliš je v souladu s předmětným koncepčním materiálem, neboť 

vymezuje plochu pro přeložku silnice I/32 a rozvojové plochy umísťuje výlučně s možností 

napojení na středotlaký plynovod. 

1.2.6 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen PRVKÚK) 

jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl Zastupitelstvem 

Královéhradeckého kraje schválen dne 10. října 2004 usnesením číslo 32/1149/2004. Cílem 

plánu je vytvoření podmínek pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury 

na území Královéhradeckého kraje. Součástí plánu je i vymezení zdrojů povrchových 

a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou v souladu s požadavky 

příslušné směrnice Evropských společenství. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje 

rozvoj zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým 
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upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti 

financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů.  

V obci Veliš není vybudován systém veřejného vodovodu. Obyvatelé obce jsou 

zásobováni individuálně pomocí domovních studní. PRVKÚK neidentifikuje žádné problémy 

vodou ze studní, připouští však možnost napojení obce Veliš přes obec Podhradí 

na skupinový vodovod Jičín.  

V součastné době je v obci pouze několik úseků dešťové kanalizace. Odpadní vody 

jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem do kanalizace. PRVKÚK  

navrhuje ponechat stávající systém likvidace odpadních vod a u nových objektů budovat 

domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy. 

Hodnocení: ++ 

Obec Veliš nemá vybudovaný obecní vodovod, obyvatelstvo je zásobováno vodou 

individuálně z domovních studní. V souladu S Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje (dále jen „PRVK“) navrhuje ÚP Veliš vybudování obecního 

vodovodu v k.ú. Veliš u Jičína a k. ú. Vesec u Jičína napojením na skupinový vodovod Jičín 

přes obec Podhradí. ÚP Veliš řeší návrh napojení staveb v souvislém zastavěném území 

v obou katastrech i návrh napojení jednotlivých zastavitelných ploch. 

V souladu s nadřazeným dokumentem bude na území obce Veliš i nadále probíhat 

likvidace odpadních vod individuálním způsobem. Nad rámec požadavku PRVKÚK navrhuje 

ÚP Veliš realizaci gravitačního systému obecní kanalizace, do které budou napojovány 

individuálně vyčištěné odpadní vody od jednotlivých nemovitostí, které budou v dosahu této 

kanalizace. Ve východní části katastrálního území Vesec u Jičína je navržena dočišťovací 

nádrž, ze které bude přepad zaústěn do vodoteče. 

1.2.7 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje (dále POH) schválilo 

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 27. května 2004 usnesením číslo 29/962/2004. 

Cílem Plánu odpadového hospodářství je vytvoření vhodných podmínek jak pro předcházení 

a minimalizaci vzniku odpadů, tak i pro adekvátní způsob nakládání s nimi. Plán odpadového 

hospodářství definuje obecné zásady dle plánu odpadového hospodářství ČR a obecná 

opatření na úrovni kraje. Pro ÚP Veliš nevyplývají z dokumentu žádné konkrétní požadavky.  

Hodnocení: 0 

1.2.8 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 

Koncepci ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje schválilo Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje dne 27.05.2004 usnesením číslo 29/961/2004. Cíle a principy 

koncepce ochrany přírody Královéhradeckého kraje vycházejí z cílů a principů Státního 
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programu ochrany přírody a krajiny, dokumentu schváleném usnesením vlády č. 415 ze dne 

17. června 1998, a navazují na Národní rozvojový plán schválený usnesením vlády 

č.1272/2002, na stávající koncepční a rozvojové materiály zpracované pro Královéhradecký 

kraj a dále na provedenou analýzu území. 

Koncepce ochrany přírody a krajiny stanovuje zásady zachování a rozvíjení přírodního 

prostředí a jeho jednotlivých složek z hlediska územního plánování a navrhuje mj. následující 

střednědobá a dlouhodobá opatření: 

 Podpora zpracování, resp. revizi lokálních ÚSES pro celé území kraje. Zajistit 

návaznost všech územně správních jednotek. 

 Zamezit plošné redukci území se zvýšenou estetickou (krajinářskou) hodnotou. 

Zamezit rozšiřování ploch se sníženou estetickou hodnotou. Z urbanistického hlediska 

podpořit využívání rezerv v rámci současně zastavěných území za pomoci nových 

programů, které pomohou městům řešit problémy, které brání ve využití těchto území 

(nevyřešené vlastnické a restituční vztahy problém např. chátrajících výrobních areálů 

apod.). Tím dojde k omezování expanze měst do volné krajiny. 

 Podporovat specifický charakter a ráz obce či regionu. 

Dále požaduje m. j. v zastavěném a zastavitelném území podporovat takové 

regulativy, aby nedošlo ke zvýšení podílu zpevněných ploch, což by mělo za následek zvýšení 

celkového odtoku povrchových vod a zhoršení odtokových poměrů níže na toku. 

Hodnocení: ++ 

Územní plán Veliš je s Koncepcí ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 

v souladu. Vymezuje skladebné části územního systému ekologické stability krajiny v části 

lokálního ÚSES, navrhuje opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny zahrnutím 

vybraných pozemků do plochy s rozdílným způsoben využití „plochy smíšené nezastavěného 

území – přírodní, zemědělské“, v kterých je preferováno trvalé zatravnění, a „plochy smíšené 

nezastavěného území – zemědělské, vodohospodářské“, v kterých umožňuje terénní úpravy 

a stavby pro ochranu území před přívalovými srážkovými vodami. Ve všech zemědělských 

pozemcích je umožněna realizace liniových a plošných porostů pro ekologickou stabilizaci 

krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.). 

1.2.9 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje 

Aktualizaci Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje (dále ÚEK) 

schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením ZK/12/820/2010 ze dne 

25.03.2010. Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje 

cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Státní energetická koncepce 

je strategickým dokumentem s výhledem na 20 let, vyjadřujícím cíle státu v energetickém 

hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany 
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životního prostředí. Schválena byla usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 

10.3.2004. 

Základní cíle a priority ÚEK jsou následující: 

 zabezpečení energetických potřeb území, 

 snížení spotřeby primárních paliv (celková), 

 snížení spotřeby fosilních paliv (záměna za biomasu), 

 snížení emisního zatížení v území, 

 snížení produkce oxidu uhličitého, 

 ekonomická efektivnost navržených opatření. 

 

Z hlediska územního plánování vznáší koncepce následující požadavky: 

 podpora náhrady uhlí zemním plynem, podpora náhrady uhlí a ostatních fosilních 

paliv biomasou a podpora využití ostatních obnovitelných zdrojů energie, 

 veškeré záměry na výstavbu zařízení spojených s realizací záměrů ÚEK řešit tak, aby 

byly minimalizovány zásahy do PUPFL, 

 při navrhování a povolování zařízení spojených s realizací záměrů ÚEK a zejména 

FVE je třeba dbát na to, aby nedocházelo k zbytečným záborům ZPF a přednostně je 

umisťovat do nevyužívaných lokalit (tzv. brownfields) a do oblastí s méně kvalitní 

zemědělskou půdou (půdou s BPJ tř. 4-5). 

Hodnocení: ++ 

Územní plán Veliš je v souladu s uvedeným koncepčním materiálem, který 

vyhodnocuje SO ORP Jičín jako území s celkově nízkým stupněm plynofikace. Obec Veliš je 

plynofikována a Územní plán Veliš počítá s plynofikací věch rozvojových zastavitelných 

ploch. ÚP Veliš nevyžaduje zábory PUPFL a na území obce nepočítá s další realizací 

větrných elektráren. Fotovoltaické elektrárny jsou přípustné jen na zastavěných plochách 

ve vazbě na budovy (např. na střechách objektů). 

1.2.10 Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje  

Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje schválilo Zastupitelstvo 

Královéhradeckého kraje dne 26.02.2004 usnesením číslo 26/819/2004. Cílem dokumentu je 

vytvořit rámec pro funkční a konkurence schopné zemědělství, které vedle odpovídajících 

produkčních aktivit zabezpečí i rozhodující podíl na údržbě venkova, krajiny, životního 

prostředí. Koncepce formuluje úkoly a nástroje pro dosažení těchto cílů, z hlediska územního 

plánování lze jmenovat následující 

 V produkčních oblastech okresů Hradec Králové a Jičín zachovat zornění přibližně 

na současné úrovni. Věnovat pozornost i rybníkářství. 

 V závislosti na výrobních podmínkách orientovat se na ekologické zemědělství, 

rozšiřování podílu mimoprodukčních funkcí a údržbu krajiny. 
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 Prosazovat provedení komplexních pozemkových úprav. 

 Systematicky věnovat pozornost biodiverzitě a environmentálním opatřením v krajině 

(podporovat ekologické zemědělství, pečovat o krajinu, zakládat rybníky a poldry, 

udržovat stávající, obnovit vodoochranná opatření, udržovat extenzivní sady, vytvářet 

travnaté pásy na svažitých pozemcích a podmínky pro rozptýlenou zeleň). 

 Pro udržování a ochranu životního prostředí a kulturní krajiny: 

 Alternativně využívat zemědělskou půdu. 

 Zalesňovat zemědělskou velmi svažitou nebo jinak zcela nevhodnou půdu 

pro zemědělské využití. 

 Do územních plánů obcí zahrnout i půdu určenou k zalesnění. 

Hodnocení: + 

Územní plán Veliš je v souladu s uvedeným koncepčním materiálem, neboť vytváří 

podmínky pro environmentálně příznivá opatření v krajině a dále vymezuje část stávajících 

zemědělských ploch vně zastavěného území, ohrožených erozemi a nestabilitou, jako plochy 

smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské (NSpz) s přednostním využitím 

pro trvalé zatravnění a zároveň ve všech zemědělských plochách umožňuje mimo 

zemědělského obhospodařování realizaci opatření pro ekologickou stabilizaci krajiny 

(remízky, meze, stromořadí apod.).  

Většina zastavitelných ploch návrhu územního plánu je situována na pozemcích 

v I. a II. třídě ochrany ZPF, neboť obě místní části jsou leží na úrodných půdách a návrh 

územního plánu, který vymezuje rozvojové plochy v těsné návaznosti na zastavěné území 

nebo v prolukách, nemůže zábor bonitních půd eliminovat. Požadavky návrhu územního 

plánuna rozlohu zastavitelných ploch jsou úměrné potřebě obce a počtu obyvatel. 

1.2.11 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje - 

aktualizace 

Dokument schválený Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje (zpracovatel Centrum 

dopravního výzkumu, v. v. i.) usnesením ZK/8/481/2009 ze dne 10.09.2009 ve znění usnesení 

ZK/9/576/2009 ze dne 22.10.2009 aktualizuje Koncepci rozvoje cyklistické dopravy z roku 

2003 (zpracovatel SURPMO, a.s.) a jeho cílem je zjištění aktuálního stavu sítě cyklistických 

tras a cyklostezek v kraji a navržení krátkodobých i dlouhodobých řešení vedoucích k rozvoji 

cyklodopravy a cykloturistiky na území Královéhradeckého kraje s ohledem na programovací 

období 2009 - 2015. 

Obcí Veliš prochází značená cyklotrasa č. 14 (viz Obr. 1.3) nadregionálního významu 

Rožďalovice - Hrádek n.Nisou (CZ/PL), kterou Koncepce rozvoje dopravy navrhuje doplnit 

novými úseky. V území obce Veliš je trasa již stabilizovaná. 

Hodnocení: 0 
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Územní plán Veliš respektuje stávající značené cyklotrasy a umožňuje realizaci 

cyklotras v plochách dopravní infrastruktury a na stávajících účelových komunikacích.  

Obr. 1.3: Cyklotrasy v obci Veliš (zdroj www.mapy.cz) 

 

Obr.1.4: Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v řešeném území  

 

Legenda: 

-páteřní síť cyklostezek v KHK 

- cyklostezky doporučené zpracovatelem koncepce  

1.2.12 Plán oblasti povodí Horního a středního Labe 

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe vstoupil v platnost dne 22.12.2009. 

Program opatření se skládá z návrhu opatření, které jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách 
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plánu. Jedná se zejména o tzv. dobré postupy, návrhy na výstavbu čistíren odpadních vod 

a kanalizačních systémů, odstranění starých ekologických zátěží, ochrana vod 

před znečištěním ze zemědělských zdrojů a dalších.  

Územím obce Veliš prochází rozvodí dvou vodních útvarů. Východní část území je 

situována ve vodním útvaru Cidlina po soutok s tokem Bystřice (ID útvaru povrchových vod 

10887000) a západní část ve vodním útvaru Mrlina po soutok s tokem Hasinský potok (ID 

útvaru povrchových vod 10935000). 

Pro zlepšení kvality vodního útvaru Mrlina plán povodí uvádí opatření „Drobní 

znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel“, v kterém doporučuje postupy čištění 

odpadních vod z bodových a difúzních zdrojů znečištění. Jako podklad pro rozhodování 

výběru způsobu likvidace odpadních vod slouží plány rozvoje vodovodů a kanalizací 

jednotlivých krajů. 

Z hlediska udržení kvality vodního útvaru Cidlina pro Veliš z dokumentu vyplývají 

pouze obecné  požadavky na ochranu povrchových vodních útvarů – „Ochrana vod před 

znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů“, „Opatření k omezení eroze z pohledu 

transportu chemických látek“ (tj. organizační protierozní doporučení, technická protierozní 

doporučení, hnojení na svazích, apod.) 

Hodnocení: ++ 

V souladu s Plánem rozvoje vofovodů a kanalizací KHK bude na území obce Veliš 

i nadále probíhat likvidace odpadních vod individuálním způsobem. Nad rámec požadavku 

PRVKÚK navrhuje ÚP Veliš realizaci gravitačního systému obecní kanalizace, do které 

budou napojovány individuálně vyčištěné odpadní vody od jednotlivých nemovitostí, které 

budou v dosahu této kanalizace. Ve východní části katastrálního území Vesec u Jičína je 

navržena dočišťovací nádrž, ze které bude přepad zaústěn do vodoteče.  

1.2.13 Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje  

Koncepce, která byla zpracována v letech 2007 až 2009, hodnotí stávající 

protipovodňová opatření a navrhuje nová v rámci jednotlivých dílčích povodí v souvislostech 

posouzení celého území kraje. Pro území obce Veliš vyplývá z předmětné koncepce konkrétní 

protipovodňové opatření č. 737 – prohloubení koryta Černého potoka, které se do územního 

plánu nepromítá. 

Hodnocení: ++ 

Nad rámec Koncepce protipovodňové ochrany KHK je pro ochranu obce Veliš před 

přívalovými srážkovými vodami ze svažitých zemědělských pozemků územním plánem 

navrženo členění zemědělské krajiny, zejména vymezením funkčních ploch „plochy smíšené 

nezastavěného území – zemědělské, vodohospodářské“, v kterých jsou umožněny terénní 

úpravy a stavby pro ochranu území před přívalovými srážkovými vodami. Dále jsou 
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pro zvýšení retenční schopnosti území navrženy funkční plochy „smíšené nezastavěného 

území – přírodní, zemědělské“, které umožní realizaci ochrany území před erozními vlivy.  

1.2.14 Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje 

Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje byla zpracována v říjnu 2003 

(Česká geologická služba, Praha, ČSG – Geofond Praha) a jejím cílem je vymezit možnosti 

hospodárného nakládání s nerostným bohatstvím Královéhradeckého kraje, definovat kroky 

k dosažení ochrany nerostných surovinových zdrojů a vytvořit podkladový materiál 

pro rozhodovací činnost orgánů krajské samosprávy, zpracovatelů územně plánovací 

dokumentace, pro tvorbu plánů rozvoje kraje a krajských plánů odpadového hospodářství 

ve vztahu k problematice využívání neobnovitelných přírodních zdrojů. Proto je jedním 

z úkolů, které politika navrhuje, zapracování hlavních požadavků a závěrů surovinové 

politiky kraje do nově připravované ÚPD v území jeho působnosti či do doplňků již přijaté 

dokumentace s cílem vytvořit předpoklady promítnutím do ÚPD k plnění hlavních cílů 

surovinové politiky v příslušném území, především respektování základních prvků ochrany 

nerostných zdrojů , a zákonných limitů území v řešeném období.  

Hodnocení: 0 

Pro obec Veliš nevyplývají z předmětné koncepce konkrétní požadavky. V území 

se nenachází ložiska nerostných surovin ani jejich prognózní zdroje. 
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚP VELIŠ K CÍLŮM OCHRANY 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ 

ÚROVNI 

 
Návrh Územního plánu Veliš byl v Kap.1 srovnán s prioritami a hlavními cíli 

koncepčních dokumentů pro oblast životního prostředí na národní a krajské úrovni. Návrh ÚP 

Veliš z těchto strategických koncepčních dokumentací vychází a územně zpřesňuje část 

záměrů v nich obsažených.  

Návrh Územního plánu Veliš je v souladu s cíli nadřazených strategických 

dokumentů, případně s nimi není v rozporu. 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP VELIŠ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

24 

3. INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ A JEHO PRAVDĚPODOBNÝ VÝVOJ 

BEZ REALIZACE ZÁMĚRŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE 

3.1 Vymezení území 

Obec Veliš se nachází v Královéhradeckém kraji, asi 5 km jihozápadně od okresního 

města Jičín, který je pro Veliš obcí s rozšířenou působností. Území obce je rozděleno na dvě 

katastrální území – k.ú. Veliš u Jičína a k.ú. Vesec u Jičína. V obci bylo k 1. lednu 2015 

přihlášeno k trvalému pobytu 185 obyvatel (zdroj www.mvcr.cz). 

Správním územím obce prochází ve směru západo-východním silnice II/501, která 

vede z obce Libáň a napojuje se na silnici I/32 v sousedním katastrálním území Staré Místo.  

Obytná zástavba je soustředěna do dvou samostatných celků – místní části Veliš 

v severní části správního území a místní části Vesec, která se nachází téměř v centrální části 

předmětného území.  

Obec sousedí s katastry Bukvice, Chyjice, Kostelec u Jičíněvsi, Staré Místo, Čejkovice 

u Jičína a Podhradí u Jičína.  

Obr. 3.1 Správní území obce Veliš (http://geoportal.gov.cz/) 
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Obr. 3.2 Ortofotomapa obce Veliš (https://maps.google.cz) 

 

3.2 Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území 

3.2.1 Klimatologická charakteristika 

Obr. 3.2 Klimatické oblasti (http://geoportal.cenia.cz) 

        Legenda - klimatická oblast: 

         - MT 10 

         - MT 11 

 

 

 

 

 

 

 

http://geoportal.cenia.cz/
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Klimatické podmínky obce Veliš jsou dány její nadmořskou výškou a orografickými 

poměry. Klimatologicky patří řešené území do mírně teplé oblasti, podle klimatické 

regionalizace dle Quitta (Quitt, 1971) patří do dvou typů mírně teplých oblastí – většina 

území náleží k oblasti MT11 a pouze na malé území při severní hranici zasahuje chladnější 

typ mírně teplé oblasti MT 10.  

Obr. 3.3 Klimatické oblasti (Quitt, 1971) 

 

 

Tab. 3.1 Charakteristika klimatických oblastí MT10 a MT11 

Klimatická charakteristika Klimatická oblast 

MT10 

Klimatická oblast 

MT11 Počet letních dnů 40-50 40-50 

Počet dnů s průměr. tepl. 10 
o
C a více 140 - 160 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 

Prům. teplota v lednu (
o
C) -2 až -3 -2 až -3 

Prům. teplota v červenci (
o
C) 17 – 18 17 – 18 

Prům. teplota v dubnu (
o
C) 7 – 8 7 – 8 

Prům. teplota v říjnu (
o
C) 7 – 8 7 – 8 

Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více 100 - 120 90 - 100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400 - 450 350 - 400 

Srážkový úhrn v zimním období v mm 

 

 

200 - 250 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 40-50 
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3.2.2 Kvalita ovzduší 

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje každoročně seznam zón a aglomerací, 

v kterých jsou vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Imisní limity pro ochranu 

lidského zdraví jsou podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoveny pro oxid 

siřičitý, částice frakce PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý, benzen, kadmium, arsen, 

nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými aromatickými uhlovodíky), 

troposférický ozón a částice frakce PM2,5 v městských pozaďových lokalitách. Imisní limity 

pro ochranu ekosystémů a vegetace jsou stanoveny pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, 

troposférický ozón (AOT40) pro území národních parků a chráněných krajinných oblastí, 

území s nadmořskou výškou 800 m n. m. a vyšší a ostatní vybrané lesní oblasti.  

Podle ročenky Českého hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území 

České republiky v roce 2013 nebyly v rámci území obce s rozšířenou působností Jičín 

překračovány imisní limity SO2, NO2, benzenu, oxidu uhelnatého a těžkých kovů. Rovněž 

nebyly překračovány imisní limity NOx a SO2 pro ekosystémy. Nedošlo ani k překročení 

imisního limitu pro suspendované částice frakce PM10 (36. max 24h průměr > 50 µg.m
-3

) ani 

pro suspendované částice frakce PM2,5 (roční průměr > 25 µg.m
-3

). 

Naopak imisní limit pro BaP byl v roce 2013 překročen na 2,3% území obce 

s rozšířenou působností, což znamená zlepšení oproti roku 2012, kdy byl tento limit 

překročen na 12,8% území ORP Jičín.  

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky je 

nedokonalé spalování fosilních paliv. Jedná se především o emise z automobilové dopravy, 

dále pak energetika nebo spalování odpadů. V menších obcích v posledních letech vzrůstá 

znečištění z vytápění domácností, které používají nekvalitní tuhá paliva a zároveň často 

spalují i odpady. 

V rámci 2,3% plochy obce s rozšířenou působností Jičín je pravděpodobné překročení 

cílového imisního limitu benzo(a)pyrenu v samotném městě Jičín, jehož středem projíždělo 

v roce 2010, kdy probíhalo celostátní sčítání intenzity vozidel Ředitelstvím silnic a dálnic, 

více než 10 tisíc vozidel denně.  

Na území obce s rozšířenou působností Jičín nebyl v roce 2013, jakož ani v předešlých 

letech překračován cílový limit pro troposférický ozón.  

3.2.3 Voda 

Povrchové vody 

Řešené území se nachází v povodí řeky Labe (oblast povodí Horního a Středního 

Labe). Hlavním vodním útvarem na území obce Veliš je Černý potok, spolu se svými pravo- 

a levobřežními přítoky, který pramení v jihozápadní části území, a protéká jižně od obce 

Vesec východním směrem, přes k.ú. Staré Místo a na k.ú. Vitíněves se vlévá do Cidliny. 
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Při severovýchodním okraji zastavěného území Veliše pramení bezejmenný přítok 

Bukvického potoka, který se do něj vlévá na sousedním k.ú. Bukvice. Bukvický potok je 

levobřežním přítokem Mrliny. V západní části území obce se nachází rybník Nohavička, který 

je napájen z přítoku Bukovického potoka.  Ve správním území obce Veliš nejsou stanovena 

záplavová území.  

Dílčí povodí vodních toků v území jsou: 

 1-04-05-0020-0-00 Bukvický potok 

 1-04-02-0100-0-00 Černý potok 

Obr.3.5:  Mapa povodí (zdroj HEIS VÚV T.G.M.) 

 

Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je Černý potok, včetně jeho přítoků povrchovými 

vodami vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů 

(kaprové vody), platí proto pro ně ukazatele a hodnoty jakosti, dané Přílohou č. 2 nařízení 

71/2003 Sb. 

Povodí Labe pravidelně sleduje kvalitu vody v tocích. Z výše uvedených toků je 

kvalita vody sledována na řece Mrlině, jejímž přítokem je Bukvický potok (na profilu 

Kopidlno - ústí (km 30,84, hydrologické pořadí 1-04-05-007) 

(http://voda.gov.cz/portal/isvs/chmu/jvp/cz/mereni_PLA_150.htm). Míra znečištění 

povrchové vody se určuje podle pěti tříd jakosti vody: 

I. neznečištěná voda 

II. mírně znečištěná voda 

III. znečištěná voda 

IV. velmi znečištěná voda 

V. velmi silně znečištěná voda 

V tomto profilu je hodnocena jako znečištěná až velmi znečištěná. Hodnocení jakosti 

vody v tomto profilu v letech 2012 - 2013 je shrnuto v následující tabulce: 
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Tab. 3.2: Jakost povrchové vody v profilu Kopidlno - ústí v obd. 2012 - 2013 

ukazatel jednotka minimum maximum průměr medián imisní limity 
třída 

jakosti 

teplota vody  °C  0.9   25.8   10.7   11.2   29   

reakce vody    7.3   8.5   7.9   8.0   6 - 9   

elektrolytická 

konduktivita 
 mS/m  64.9   112.6   82.7   79.1     III. 

biochemická spotřeba 

kyslíku BSK-5 
 mg/l  2.6   11.0   6.1   5.7   3.8  IV. 

chemická spotřeba 

kyslíku dichromanem 
 mg/l  18.0   43.0   31.7   31.5   26  III. 

amoniakální dusík  mg/l  0.03   1.30   0.31   0.23   0.23  III. 

dusičnanový dusík  mg/l  0.2   6.6   2.4   1.2   5.4  III. 

celkový fosfor  mg/l  0.06   0.19   0.12   0.11   0.15  III 
 

imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb. 

třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998) 

Podzemní voda 

Povodí Horního a středního Labe má charakter kotliny, v jejímž středu se rozkládá 

křídová pánev s pokryvem čtvrtohorních sedimentů. Ve výplni pánve se nacházejí až 4 

vrstevní kolektory značného plošného rozsahu, s živým oběhem podzemních vod. Proto jsou 

v rajonech křídové pánve vodohospodářsky nejvýznamnější zdroje podzemních vod, které 

umožňují velké soustředěné vodárenské odběry. V centrální části pánve, kde se nachází 

i zájmové území obce Veliš, však převažují jílovité nepropustné sedimenty, oblast je 

vodohospodářsky pasivní. Jedná se o území hydrogeologického rajónu Labská Křída, č. 4360. 

Obr. 3.6: Hydrogeologická rajonizace povodí Horního a Středního Labe (www.pla.cz)  

 

http://www.mze.cz/attachments/61_03.pdf
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Přípovrchovou vrstvu rajónu tvoří sedimenty svrchní křídy, jílovce a slínovce, 

s mocností souvislého zvodnění 10-50 m, s puklinovou propustností. Hladina je volná, 

transmisivita vysoká. S mineralizací >1 mg/l. Typ Ca-Mg-HCO3-SO4 

První vrstevní kolektor tvoří rovněž sedimenty svrchní křídy, avšak jedná se 

o pískovce a slepence, s mocností souvislého zvodnění 5-15 m. Hladina napjatá, mineralizace 

1 mg/l. Typ Na-Ca-HCO3-Cl. 

3.2.4 Geologie, geomorfologie  

Geomorfologicky náleží území obce Veliš do hercynského systému, provincie Česká 

Vysočina, subprovincie Česká Tabule, oblast Severočeská tabule a celku Jičínská 

pahorkatina. V dalším dělení celé území obce přísluší k podcelku Turnovská pahorkatina - 

členitá pahorkatina na ploše 1012 m
2
. Střední výška 297,9 m n. m., složená 

ze svrchnokřídových kvádrových kaolinických pískovců, vápnitých pískovců, jílovců, 

slínovců a písčitých slínovců s drobnými proniky
 

třetihorních vulkanických hornin 

čedičového typu. Strukturně denudační reliéf výrazně kerné stavby. Geneticky významný je 

zde systém říčních teras Jizery.  

V jihovýchodní části Turnovské pahorkatiny se nachází okrsek Jičíněveská 

pahorkatina – zde spadá zájmové území obce Veliš. Je to členitá pahorkatina složená 

z coniackých slínovců a vápnitých jílovců a pískovců, vytvářející málo rozčleněný, k jihu 

a jihovýchodu ukloněný erozně denudační povrch plošin a mírných svahů (místy 

se sprašovými pokryvy a závějemi), s mělkými údolími svahových potoků v povodí horní 

Mrliny, zčásti Cidliny a Klenice. Na severozápadě se rozkládá výrazný Velišský hřbet 

s písčitými štěrky pliocenní Jizery, po němž probíhá rozvodnice mezi Cidlinou a Mrlinou 

a který je ukončený nejvyšším bodem Veliš – 429 m n.m. 

Geologický podklad Čech tvoří Český masiv, který zformovalo variské vrásnění před 

380 - 300 miliony let. Vrásnění stmelilo šest horninových oblastí prekambrického 

a paleozoického stáří s rozdílným geologickým vývojem do jednoho stabilního pevninského 
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bloku. Mladší horninové jednotky, které pokrývají masiv, nejsou zvrásněny (kromě 

okrajových křídových pánví, které jsou zvrásněny do soustav synklinál a antiklinál či 

zlomových vrás a některé platformy jsou tektonicky postiženy) a mají charakter platformy. 

Obr. 3.7: Geologická mapa (zdroj http://mapy.geology.cz/) 

            Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zájmovém území nejsou evidovány dobývací prostory, poddolovaná území ani 

ložiska nerostných surovin. Rovněž plochy svahových nestabilit či sesuvů nejsou evidovány.  

3.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond 

Krajinný pokryv 

Celková skladba krajinného pokryvu sledovaného území obce Veliš je zřejmá 

Z Obrázku 3.8, přestože zachycuje zástavbu pouze větší z místních částá, je zřejmé, že 

v území převažuje orná zemědělská půda.  Výjimku tvoří západní části území, která díky 

vodní ploše rybníka Nohavičky a izolované ploše lesních porostů vykazuje přírodě bližší 

charakter a vyšší koeficient ekologické stability proti zbývajícímu správnímu území obce 

Veliš..  
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Obr. 3.8: Krajinný pokryv území obce Veliš (zdroj: mapy.nature.cz) 

       Legenda: 

- městaká nesouvislá zástavba 

 - orná půda nezavlažovaná 

 - převážně zemědělská území 

s příměsí přirozené vegetace 

 

 

 

 

 

 

 

Půda  

Obr. 3.9 Půdní mapa (zdroj Česká geologická služba) 

Legenda: 

HNm – hnědozem modální 

RGr – regozem arenická 

Kar – kambizem arenická 

CEm – černozem modální 

Sem – šedozem modální 

FLm – fluvizem modální 

GLm – glej modální 

GLf – glej fluvický 

FLg – fluvizem glejová 

LUg – luvizem oglejená 
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V daných geologických a klimatických podmínkách na daném reliéfu terénu 

se vyvinul půdní typ hnědozem modální, šedozem modální a černozem modální, lokálně se 

vyskytuje kambizem arenická a regozem arenická. V říční nivě a blízkosti vodních ploch také 

glej fluvický, glej modální, fluvizem glejová a modální. Půdní poměry zájmového území jsou 

v mapovém zobrazení na obrázku 3.9. 

3.2.6 Ochrana přírody 

Územní ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

a jeho prováděcích vyhláškách 395/1992 Sb. a 64/2011 Sb. V České republice jsou dvě 

úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území 

(VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Se vstupem do Evropské unie 

vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000, která jsou již také 

zakotvena v zákoně (http://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/). 

Do VZCHÚ spadají dvě kategorie: 

 Národní park (NP) 

 Chráněná krajinná oblast (CHKO) 

Do MZCHÚ spadají čtyři kategorie: 

 Národní přírodní rezervace (NPR) 

 Národní přírodní památka (NPP) 

 Přírodní rezervace (PR) 

 Přírodní památka (PP) 

Do soustavy Natura 2000 spadají dvě kategorie: 

 Evropsky významná lokalita (EVL) 

 Ptačí oblast (PO) 

3.2.6.1 Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle 

jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu 

těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 

nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast 

(endemické). 

Na území obce Veliš nezasahuje žádná evropsky významná lokalita. V blízkém okolí 

obce, cca 3,5 km jihovýchodně, v k.ú. Jičíněves, se nachází EVL Češovské lesy (kód 

CZ0520038). Jedná se o rozsáhlý komplex zachovalých společenstev hercynských 

dubohabřin a vlhkých acidofilních doubrav.  
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3.2.6.2 Velkoplošná chráněná území 

Přímo na území obce se nenachází velkoplošná chráněná území. V blízkém okolí obce, 

cca 4 km severně, se rozkládá CHKO Český Ráj, která byla vyhlášena jako první CHKO v 

naší republice v roce 1955. Jejím posláním je ochrana geomorfologických hodnot, zachování 

typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti. Oblast je tvořena 

především kvádrovými pískovci, které zde byly uloženy v druhohorách na okrajích tehdejšího 

moře.  

3.2.6.3 Maloplošná chráněná území 

Maloplošná chráněná území se nachází na sousedních k.ú., a to – jižně od zájmového 

území přírodní památka Chyjická stráň (k.ú. Chyjice, k.ú. Kostelec a k.ú. Dolany). Severně 

od zájmového území se nachází přírodní památka Ostruženské rybníky. Další maloplošná 

chráněná území se nachází v rámci CHKO Český Ráj. 

3.2.6.4 ÚSES – územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle § 3  písmene a)  

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením 

stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.  

Obr. 3.10 Regionální ÚSES v širším okolí obce Veliš (návrh ZÚR KHK) 

 

 

Územní systém ekologické stability je celistvá síť, tvořená biocentry a biokoridory, 

které se podle významu, kvality a plochy rozlišují na nadregionální, regionální a lokální. 

Biocentra zabezpečují prostor pro vývoj populací rostlin a živočichů typických 

pro odpovídající ekosystémy. Jsou to oblasti umožňující trvalé přežití vybraných taxonů (tj. 

skupin konkrétních organizmů) tím, že jim poskytují dostatečné potravní i úkrytové možnosti. 
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Biokoridor je lineární úsek krajiny, který umožňuje migraci organismů mezi jednotlivými 

biocentry. 

Nadregionální ani regionální skladebné části ÚSES nejsou na území obce Veliš 

zastoupeny. Územní systém ekologické stability v k.ú. Veliš u Jičína a k. ú. Vesec u Jičína je 

tvořen biocentry a biokoridory lokálního významu. Lokální biokoridor Vesec u Jičína (LBC 

19) byl v letech 2004 -2005 revitalizován, byla vymodelována údolní niva drobného vodního 

toku v průměrné šíři 20 m dostatečně dimenzovaná pro průtok velkých vod, v které bylo 

vyhloubeno v rozvlněné trase ,ělké korýtko pro běžné průtoky. Koryto bylo doplněno bočními 

a průtočnými tůněmi pro rozvoj obojživelníků. 

3.2.6.5 VKP 

Významné krajinné prvky (VKP) jmenovitě uvedené ustanovením § 3 písmeno b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v řešeném 

území se jedná především o lesy, vodní toky a jejich údolní nivy. 

3.2.7 Flóra, fauna 

Flóra 

Regionálně fytogeografické členění ČR prochází východní částí zájmového území 

ve směru severo-jižním hranice mezi fytogeografickým obvodem České termofytikum 

(Thermobohemicum), okres 14a Bydžovská pánev (na Obr. 3.11 vlevo) a Českomoravské 

mezofytikum (Mesophyticum Massivi bohemici) okresem 55e Markvartická pahorkatina 

(na Obr. 3.11 vpravo). Rostlinný pokryv, který je pro tuto oblast přirozený a který by se zde 

vytvořil za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka, je černýšová dubohabřina 

(Melampyro – nemorosi-Carpinetum). 

Obr. 3.11: Regionálně fytogeografické členění 

       Legenda: 

        - 14a Bydžovská pánev 

        - 55e Markvartická pahorkatina 
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Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území 

nachází v  Cidlinském regionu 1.9, ležícím v hercynské podprovincii, která je součástí 

biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů. Cidlinský bioregion se nachází 

ve střední části východních Čech, zaujímá plochý reliéf tvořený převážnou částí 

východolabské tabule, Chrudimskou tabulí, větší částí Orlické tabule a částí Turnovské 

a Bělohradské pahorkatiny. Jeho plocha je 2567 km
2
.  

Sledované území se nachází ve 3. vegetačním stupni (dubobukový) a s biochorou 3BE, 

tj. erodované plošiny na spraších, a s biochorou 3RE, tj. plošiny na spraších v suché oblasti. 

Obr. 3.12 Biochory Veliš a okolí (Culek, 2003) 

 

 

Fauna 

Bioregion je tvořen zkulturnělou krajinou s ochuzenou faunou nižších poloh, převážně 

hercynského původu (havran polní, břehule říční), se západními vlivy (ropucha krátkonohá). 

Lesní porosty představují především společenstva dubohabřin s běžnou lesní faunou, 

některými význačnějšími druhy (mlok skvrnitý). V torzových mokřadních biotopech žije 

např. z měkkýšů vlahovka rezavá. Hlavní toky regionu – Cidlina a Chrudimka, patří 

do parmového až cejnového pásma, ostatní říčky a potoky do pstruhového až parmového 

pásma. Rybníky mají faunu stojatých vod nižších poloh. (Culek a kol., 1996). 

Fauna řešeného území je ovlivněna intenzivním zemědělským využitím velké části 

ploch, kde má na skladbu živočišného společenstva značný vliv systematické obdělávání polí, 

zasahující významně do života zvířat. Intenzivně obdělávaná zemědělská krajina obsahuje 

málo přírodě blízkých prvků, orná půda často dosahuje až k břehovým hranám vodních toků, 

což eliminuje rozvoj vodních a mokřadních biotopů. Naopak v revitalizovaném území 

biokoridoru Vesec u Jičína lze sledovat rozvoj obojživelníků (např. ropucha obecná), objevují 

se přirozené druhy vlhkých luk a mokřadů.  
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K typickým savcům polí patří zajíc polní, hraboš polní, myšice malooká nebo 

křovinná a rejsek obecný. Tzv. kulturní step je osídlena četnými druhy bezobratlých. Na jejich 

zastoupení má vliv především způsob obdělávání polí a použitá agrotechnická opatření. 

K. ú. Veliš u Jičína, ani k.ú.Vesec u Jičína nepatří mezi migračně významná území. 

 

3.2.8 Typologie krajiny 

Typologie české krajiny z hlediska jejích přírodních, socioekonomických a kulturně 

historických vlastností je hodnocena s použitím třech rámcových krajinných typologických 

řad (Rámcové krajinné typy, Löw a kol., 2006):  

 

I. rámcové typy sídelních krajin  

II. rámcové typy využití krajin 

III. rámcové typy georeliéfu krajin 

Z hlediska této typologie je převážná většina území obce Veliš zasazena v sídelní 

krajině vrcholně středověké kolonizace Hercynica, což je typ sídelní krajiny běžného typu, 

který je v ČR zastoupen cca na 42,3 % území (viz Obr. 3.13, kód 1). Podle reliéfu se jedná 

o krajinu plošin a pahorkatin (viz Obr. 3.13, kód 1), na severu území zasahuje oblast typu 

krajiny izolovaných kuželů (viz Obr. 3.13, kód 16). Tento typ krajiny zahrnuje nejvyšší bod 

oblasti, Veliš. Dle způsobu využití řadíme řešené území mezi zemědělské krajiny (viz Obr. 

3.13 bílá plocha, kód Z) a lesozemědělské krajiny (zelená plocha, kód M), které společně 

pokrývají více než 70% území státu. 

Obr. 3.13: Typologie krajiny (zdroj Geoportal Cenia) 
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3.2.9 Radonový index geologického podloží 

Radonový index geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je 

možno očekávat úroveň objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. Hlavním 

zdrojem radonu, pronikajícího do objektů, jsou horniny v podloží stavby. Vyšší kategorie 

radonového indexu podloží proto určuje i vyšší pravděpodobnost výskytu hodnot radonu 

nad 200 Bq.m
-3

 v existujících objektech (hodnota EOAR – ekvivalentní objemové aktivity 

radonu). Tím indikuje i míru pozornosti, kterou je nutno věnovat opatřením proti pronikání 

radonu z podloží u nově stavěných objektů. 

Mapa sledované oblasti je předmětem Obrázku 3.14 (Česká geologická služba). 

Radonový index vyjádřený na mapě je klasifikován třemi základními kategoriemi (nízká, 

střední, vysoká) a jednou přechodnou kategorií (nízká až střední). Tento přechodný radonový 

index je charakteristický pro nehomogenní kvartérní sedimenty.  

Obr. 3.14: Mapa radonového indexu (www.geology.cz) 

 

Legenda: převažující kategorie radonového indexu geologického podloží 

 - nízký 

Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedená v mapě 1: 50 000, 

vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Většina správního 

území obce Veliš se podle této mapy nachází v oblasti střední kategorie radonového indexu.  

Převažující kategorie radonového indexu neznamená, že se u určitého typu hornin 

při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového 

indexu. Dle informací ČGÚ zpravidla přibližně 20% až 30% měření spadá do jiné kategorie 
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radonového indexu, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených ploch. Proto 

vždy před zahájením konkrétní stavby musí být provedeno měření radonu v podloží, aby byly 

zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky (§6 odst. 4 zákona 

18/1997 Sb. v platném znění, tzv. Atomový zákon). 

3.2.10 Archeologická naleziště, historické památky 

Obec Veliš má bohatou historii. První zmínka o Veliši je z doby Vladislava II., roku 

1143, kdy pražský biskup Jan II. koupil ve Veliši dvě dědiny od Beneše syna Markova 

ve Veliši a daroval ji nově založenému klášteru na Strahově, kde byl dříve opatem. Jméno 

Veliš – Velechovo sídlo – přejal kopec i hrad později. 

Dějiny obce souvisí úzce s dějinami hradu. Fara připomíná se již r. 1384. Hrad byl 

založen prý ve XII. století. První zmínky o obci Vesec se datují k roku 1542. Ve veseckém 

katastru byla zřízena významná obora, která zásobovala hrad zvěří a rozesílala se po celých 

Čechách. 

V roce 1864 byla vesnice zasažena požárem, pohltil požár téměř celou ves. Jedinou 

nemovitou kulturní památkou na území obce je tak barokní kostel sv. Václava, č. rejstříku 

ÚSKP 22287/6-1429 (zdroj Ústřední seznam kulturních památek ČR na stránkách Národního 

památkového ústavu, www.npu.cz), který se rozkládá na mírné vyvýšenině téměř v centru 

obce Veliš a o němž se objevují písemné zmínky již roku 1384. Tento původní kostel byl 

nahrazen novým, vystavěným v letech 1747–1752.  

Další zajímavostí je hrobka rodu Schliků u velišského hřbitova a nedaleké poutní 

místo Loreta  - barokní kaple na Velišském hřbetu. 

Na části řešeného území se nachází ochranné pásmo kulturní památky – ochranné 

pásmo zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši vymezené 

Rozhodnutím OkÚ v Jičíně ze dne 16.06.1998. 

Archeologická naleziště 

Na území obce Veliš se nenachází žádná významná archeologická lokalita. Jako území 

s archeologickými nálezy typu I (tj. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně 

předpokládaným výskytem archeologických nálezů) je obec Veliš (pořadové číslo SAS 03-

34-25/4), její sídliště z ranného středověku a neolitické sídliště (pořadové číslo SAS 03-34-

25/12), a dále areál obce z přelomu středověku-novověku. První zmínky o obci pochází z roku 

1143. Ves náležela k hradu Veliši. Jako území s archeologickými nálezy typu I je 

registrováno také sídliště na rozhraní k.ú. Bukvice a Veliš (pořadové číslo SAS 03-34-25/16). 

Jako území s archeologickými nálezy typu II je registrován intravilán obce Vesec u Jičína 

(středověk-novověk) (pořadové číslo SAS 03-34-25/3). První zmínka o obci k roku 1542 

(1533). Jedná se o území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických 

nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě 

(pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 - 100 %.). Území obce je proto nutné 
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pokládat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, v platném znění.  

Obr. 3.15 Archeologické lokality k.ú. Veliš u Jičína a Vesec u Jičína (zdroj www.npu.cz) 

         Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.11 Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu 

k posuzovaným záměrům  

V případě, že by nebyl schválen Územní plán Veliš, zůstal by až do konce roku 2020 

v platnosti stávající Územní plán obce Veliš. V území by mohlo dojít k mírně vyššímu záboru 

zemědělské půdy, než jaké navrhuje ÚP Veliš, který mírně redukuje zastavitelné plochy.  

Bez ÚP Veliš by nebyly vytvořeny podmínky pro zásobování obce pitnou vodou 

a kvalitnější likvidaci odpadních vod, nebyla by zvýšena retenční kapacita a koeficient 

ekologické stability území vymezením ploch smíšených nezastavěného území. 

Bez realizace ÚP Veliš by nedošlo k souladu s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací. Z hlediska životního prostředí a vlivu na zdraví obavatelstva by především 

nebyly vytvořeny územní podmínky pro realizaci přeložky silnice I/32 v prostoru Starého 

Místa. 
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY 

MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ 

OVLIVNĚNY 

Cílem Územního plánu Veliš je navrhnout plochy pro rozvoj bydlení a vytvořit 

předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 

podmínek pro příznivé životní prostředí, ochranu krajinného rázu, ochranu přírody, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Dále je cílem ÚP Veliš 

zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením 

účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 

souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.  

ÚP Veliš je zaměřen zejména na posílení bytové výstavby. Předpokládá se celkem 

realizace 23 rodinných domů (dále RD). Z výše uvedeného rozvoje připadá na 13 RD na Veliš 

a 10 RD na Vesec. 

Do ÚP Veliš je rovněž zapracována trasa nadzemního vedení 2x110 kV v trase TR 

Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves - TR Staré Místo (záměr ČEZ Distribuce a.s. a 

Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, kód v ZÚR TE3), a to z důvodu 

energetického zajištění obou výše uvedených transformoven (TR). Vzhledem k možnému 

nepředvídanému projednávání trasy (soukromé pozemky, biotopy, atd), nárokuje ČEZ 

Distribuce a.s. ochranné pásmo 300 m na každou stranu od navrhované osy vedení VVN. 

Po realizaci vedení bude ochranné pásmo v souladu se zákonem č.458/2000 Sb. 12 m 

od krajního vodiče vedení VVN. 

Obr. 4.1: Katastrální mapa (www.geoportal.gov.cz) 
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Zájmového území se okrajově dotýká koridor přeložky silnice I/32 v prostoru Starého 

Místa, který je rovněž zapracován do ÚP Veliš. 

Sledované záměry územního plánu přinesou nebo mohou přinést následující změny 

v oblasti životního prostředí: 

 zábor půdy, změnu zemědělského půdního fondu, zábor PUPFL, 

 změnu dopravní zátěže území, 

 změnu emisní a hlukové zátěže území,  

 zvýšení produkce odpadů a zvýšení rizika kontaminace životního prostředí, 

 vliv na podzemní a povrchové vody, 

 změnu odtokových poměrů ze zastavěných ploch, 

 vliv na horninové prostředí, 

 změnu vegetace, vliv na faunu, 

 změnu vzhledu krajiny. 

4.1 Změna zemědělského půdního fondu a PUPFL 

Při zpracování územního plánu musí být ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zák. 

č. 334/1992 Sb. zajištěna ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF). Podle ust. § 4 

vyhlášky MŽP ČR č.13/1994 Sb. jsou zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni 

vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení rozvoje sídla na zemědělský půdní 

fond. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF dle vyhlášky 13/1994 Sb. je součástí 

Odůvodnění návrhu územního plánu. 

Územní plán Veliš navrhuje změny funkčního využití území na plochách o rozloze cca 

10,8 ha, v převážné většině na zemědělské půdě (10,66 ha). 2,183 ha zemědělské půdy je 

určeno k zalesnění. Přehled požadavků na zábor ZPF ve vztahu k jednotlivým funkčním 

plochám je uveden v Tab. 4.1.  

Tab. 4.1: Změna zemědělského půdního fondu [ha] 

Kód funkce Využití 

Zábor 

ZPF [ha] 

Zastavitelné plochy   

SV Plochy smíšené obytné - venkovské 4,775 

DS Plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava 2,400 

celkem Z   7,175 

Plochy dalších změn v krajině   

W Plochy vodní a vodohospodářské  0,400 

NL Plochy lesní 2,183 

NSzv Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, 

vodohospodářské  

0,900 

celkem   N   3,483 

 



ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. 

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP VELIŠ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

 

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 - 

MALÉ A VELÉ   

 

43 

Návrh Územního plánu Veliš vymezuje zastavitelné plochy s určením druhu plochy 

s rozdílným způsobem využití – členěno podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Z hlediska požadavků na zábor 

ZPF jsou nejvýznamnější plochy smíšené obytné - venkovské.  

4.1.1 BPEJ a třídy ochrany ZPF 

Základní mapovací a oceňovací jednotkou pro zemědělské půdy je bonitovaná půdně 

ekologická jednotka (dále BPEJ), kterou je pětimístný číselný kód vyjadřující hlavní půdní 

a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení. Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika 

bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, je 

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 546/2002 Sb.). 

První číslice BPEJ označuje klimatický region. Klimatické regiony jsou označeny 

kódy 0 – 9, byly vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu 

v Praze výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu a zahrnují území 

s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Obec 

Veliš leží v klimatickém regionu 3, který je teplý, mírně vlhký, s průměrnou roční teplotou 

(7) 8
o
 – 9

o
C. Pravděpodobný úhrn srážek je 550-650 (700) mm/rok, pravděpodobnost suchých 

vegetačních období 10 – 20%. 

Hlavní půdní jednotka, kterou určuje druhá a třetí číslice kódu BPEJ, je účelové 

seskupení půdních forem, příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány 

morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých 

hlavních půdních jednotek výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí 

a stupněm hydromorfismu. V ČR jich bylo vyčleněno 78, z nichž se v plochách 

předpokládaných záborů zemědělských pozemků, navrhovaných Územním plánem Veliš 

se vyskytují HPJ 09, 10, 11, 20, 42, 54, 56, 71. 

09 Šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších, 

středně těžké, bezskeletovité, s příznivými vláhovými poměry. 

10 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně 

těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vláhovými poměry až sušší. 

11 Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních 

hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními 

poměry. 

20 Pelozemě modální, vyluhované a  melanické, regozemě pelické, kambizemě 

pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, 

tercierních  sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale 

i středně skeletovité, často i slabě oglejené. 
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42 Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), spraších, středně 

těžké, bez skeletu, se sklonem k dočasnému převlhčení. 

54 Pseudogleje pelické, pelozemě oglejené, pelozemě vyluhované oglejené,  

kambizemě pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mořského 

neogenu a flyše a jílovitých sedimentech  limnického tercieru (sladkovodní svrchnokřídové a 

tercierní  uloženiny), těžké až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi. 

56 Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě 

kambické,koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké 

lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé. 

71 Gleje fluvické, fluvizemě glejové, stejných vlastností jako HPJ 70, avšak 

výrazně vlhčí při terasových částech úzkých niv. 

 

Třídy ochrany ZPF 

Podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j.: OOLP/1067/96 z října 1996 jsou pozemky 

dle charakteristiky dané kódem BPEJ zařazeny do tříd ochrany ZPF: 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně 

na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 

zásadního významu. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci 

jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 

ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 

plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech 

s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno využít 

pro případnou výstavbu. Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně podprůměrnou 

produkční schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 

využitelné i pro výstavbu. Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zejména půdy s velmi nízkou 

produkční schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd 

lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm 

ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů 

ochrany životního prostředí. 

U tříd I a II je odejmutí ze ZPF problematické a podmíněné, u tříd III a IV je možné 

využití pro výstavbu, a pozemky zařazené do třídy V jsou k zástavbě doporučené.  

Návrh ÚP Veliš vymezuje zastavitelné plochy a plochy dalších změn (kromě ploch 

pro ÚSES) na půdách v I. - V. třídě ochrany ZPF. 6,14 ha, tj 85,55 %, zastavitelných ploch je 

lokalizováno na půdách v I. třídě ochrany ZPF. Jedná se o plochy smíšené obytné (0,76 ha) 

a plochy dopravní infrastruktury (0,53 ha). 0,416 ha, tj. 5,8 %, zastavitelných ploch je 
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situováno na půdách ve II. tř. ochrany ZPF. Dále jsou zastavitelné plochy vymezeny 

v rozsahu 0,365 ha na půdách v III. třídě ochrany ZPF, což představuje 5,09 % vyčísleného 

záboru ZPF pro zastavitelné plochy.  

Plochy dalších změn v území (kromě ploch pro ÚSES) předpokládají zábor celkem 

3,483 ha zemědělské půdy. Z toho 1,2 ha (tj. 34,4%) leží na půdách V. třídy ochrany ZPF, 

0,98 ha (28,28%) představuje půdy IV. třídy ochrany a 1,3 ha (37,32%) půdy I. třídy ochrany.  

 

4.1.2 Investice do půdy, cestní síť, pozemkové úpravy, ÚSES 

U části pozemků v k. ú. Veliš u Jičína a k.ú. Vesec u Jičína byly vloženy plošné 

investice do půdy pro zhotovení odvodňovacího systému. Na odvodněných pozemcích je 

vymezena zastavitelná plocha smíšená obytná Z3. Plánovanou výstavbou by mohlo dojít 

k porušení melioračního zařízení a následnému zamokření pozemků, pokud by nebyl 

zohledněn průběh vedené meliorace, nebo pokud by nebyla meliorace pozemku nově 

zhotovena.  

Stávající cestní síť je návrhem ÚP respektována a v území stabilizována. Zájmového 

území se okrajově dotkne koridor přeložky silnice I/32 v prostoru Starého Místa, a to 

na jihovýchodním okraji k.ú. Vesec u Jičína.  

V obou katastrálních územích proběhlo zpracování komplexních pozemkových úprav 

(dále jen „KPÚ“). V letech 2009 až 2013 byla zpracována KPÚ v k.ú. Veliš u Jičína na žádost 

vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy. V roce 2002 byla v k. ú. Veliš u Jičína 

zapsána do katastru nemovitostí jednoduchá pozemková úprava s výměnou vlastnických práv 

(1469 200101 Zpřístupnění pozemků), týkající se protierozních opatření a propojení dvou 

polních cest. KPÚ v k.ú. Vesec u Jičína byly zpracovány v letech 1999 – 2000 s cílem scelení 

a zpřístupnění pozemků (zdroj http://eagri.cz). V rámci KPÚ bylo provedeno vymezení ploch 

pro ÚSES: 

4.1.3 Zábor PUPFL 

Ochrana lesů a zásady nakládání s pozemky určenými k plnění funkce lesa jsou dány 

zákonem 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚP Veliš nepředpokládá pro vymezené 

plochy změn v území zábor lesních pozemků, ve vzdálenosti 25 m od okraje pozemku lesa 

nebudou umísťovány žádné stavby. Část lesních pozemků je zahrnuta do ploch územního 

systému ekologické stability (ÚSES). Zalesnění zemědělského pozemku je navrženo v ploše 

změny v krajině K3 o výměře 21 823 m², v k.ú. Veliš u Jičína. 

4.2 Změna dopravní zátěže území 

Územím obce Veliš procházejí silnice II/501, III/28020, III/28021 a III/28022, které 

současně zprostředkovávají dopravní obsluhu nemovitostí podstatné části zastavěného území. 
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Silnice II/501 z Libáně, napojující se na silnici I/32 v sousedním katastrálním území 

Staré Místo, je evidována jako středně zatížená. Její zátěž v roce 2010 činila celkem 1463 

vozidel denně, z nichž téměř 86,5 % bylo osobních a dodávkových (1267), téměř 13 % 

těžkých (188) a 0,5 % motocyklů (8) (zdroj http://scitani2010.rsd.cz).  

Obr. 4.2: Dopravní zátěž obce Veliš v roce 2010 (zdroj http://scitani2010.rsd.cz) 

  

Legenda: 

 

Návrhové plochy ÚP Veliš nezakládají předpoklad významnějšího navýšení dopravy 

v řešeném území, neboť rozvojové plochy, které jsou v návaznosti na současné zastavěné 

území situovány, jsou přiměřené velikosti obce a neumožní rozvoj vysoce kapacitních nebo 

logisticky náročných záměrů.  

Základní koncepce silniční dopravy na území obce Veliš zůstává zachována. Součástí 

ÚP Veliš je návrh koridoru přeložky silnice I/32 (zastavitelná plocha Z11), který zasahuje 

do východní části katastrálního území Vesec u Jičína. V  Zásadách územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje je tento koridor evidován pod označením DS8. Úsek stávající silnice 

I/32 prochází východním okrajem k. ú. Vesec u Jičína, zcela mimo zastavěné území.  
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4.3 Změna imisí a hlukové zátěže území 

4.3.1 Ovzduší 

Rozbor emisní a imisní situace v území je obsahem kapitoly 3.2.2. Návrh územního 

plánu nezakládá předpoklad nepříznivého vlivu na kvalitu ovzduší v obci nebo v širším 

měřítku, s ohledem na charakter navržených změn v území. Navýšení dopravy, spojené 

s případným nárůstem počtu obyvatel v obci nebo zřízením nových výrobních provozoven 

v návaznosti na vymezení nových zastavitelných ploch, se nedá očekávat v rozsahu 

ovlivňujícím kvalitu ovzduší v obci.  

Obec je plynofikována a návrh ÚP Veliš vymezuje všechny zastavitelné plochy 

v dosahu středotlakého plynovodu, čímž vytvářá předpoklad pro minimalizaci emisí 

z domovních kotelen a jiných malých zdrojů znečišťování ovzduší. Plochy výroby nejsou ÚP 

Veliš vymezeny.  

4.3.2 Hluk  

Základní požadavky na ochranu obyvatel před hlukem jsou stanoveny v zákonu 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v § 30 a 31. Tento zákon mj. ukládá vlastníkům 

resp. správcům pozemních komunikací, železnic a dalších objektů, jejichž provozem vzniká 

hluk (zdroje hluku) povinnost zajistit technickými, organizačními a dalšími opatřeními, aby 

hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný 

venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. 

 Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou 

užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce (s výjimkou lesních a zemědělských 

pozemků a venkovních pracovišť). 

 Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových 

domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní 

a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

 Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, 

s výjimkou místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu 

a skladování.  

Tab. 4.2: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických 

zařízení včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 

ostatní venkovní prostory 
0 +5 +10 +20 
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Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. srpna 

2011, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních 

hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví jako součet základní 

hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 4.2 (korekce se nesčítají). 

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije 

korekce –5 dB. 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, 

dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících 

vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků 

a opravy vozů 

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy 

a dráhách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se 

pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem 

z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy 

na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
 

s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 
2)

 a 
3)

. Tato korekce 

zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě 

a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového 

nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít 

ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo 

v chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce 

se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu 

v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu 

nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci 

dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů 

v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

Starou hlukovou zátěží hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném 

venkovním prostoru staveb, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou 

na pozemních komunikacích a dráhách.  

Základní hygienické limity hluku jsou pro nově navrhované chráněné venkovní 

prostory staveb stanoveny nejvyšší přípustnou hodnotou ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A: 

 LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB pro denní a noční dobu a hluk ze stacionárních zdrojů, 

 LAeq,16h = 60 dB, LAeq,8h = 50 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na hlavních 

pozemních komunikacích, 

 LAeq,16h = 55 dB, LAeq,8h = 45 dB pro denní a noční dobu a hluk z dopravy na ostatních 

pozemních komunikacích. 
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Rozvojové plochy návrhu územního plánu nezakládají předpoklad navýšení 

akustických hladin v chráněných venkovních prostorech a v chráněných venkovních 

prostorech staveb. Zastavitelné plochy Z1-Z6 na území Veliše, resp. Z7-Z10 na území Vesce 

jsou lokalizovány ve zhruba stejné vzdálenosti od silnice II/501, a III/28021, resp. III/28022 

jako stávající zástavba, hladina akustické zátěže v nich proto bude obdobná.  

4.4 Vliv na vody 

4.4.1 Pitné vody, odpadní vody 

Obec Veliš nemá vybudovaný obecní vodovod, obyvatelstvo je zásobováno vodou 

individuálně z domovních studní. V souladu S Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje navrhuje ÚP Veliš vybudování obecního vodovodu v k.ú. Veliš 

u Jičína a k. ú. Vesec u Jičína napojením na skupinový vodovod Jičín přes obec Podhradí. ÚP 

Veliš řeší návrh napojení staveb v souvislém zastavěném území v obou katastrálních územích 

i návrh napojení jednotlivých zastavitelných ploch. 

Kanalizace 

Na území obce Veliš probíhá likvidace odpadních vod individuálním způsobem 

a takto tomu bude i nadále. V současné době je v obci několik úseků dešťové kanalizace, 

do které jsou svedené přepady z domovních čistíren odpadních vod a septiků. ÚP Veliš 

navrhuje realizaci gravitačního systému obecní kanalizace, do které budou napojovány 

individuálně vyčištěné odpadní vody od jednotlivých nemovitostí, které budou v dosahu této 

kanalizace. Ve východní části katastrálního území Vesec u Jičína je navržena dočišťovací 

nádrž (plocha K2), ze které bude přepad zaústěn do vodoteče. 

Odvedení dešťových vod bude nadále řešeno dešťovou kanalizací a odvedením 

do vodoteče. Preferuje se vsakování dešťových vod na místě. Je třeba zabezpečit, aby 

odtokové poměry z povrchu zastavěného území zůstaly srovnatelné se stavem 

před výstavbou.   

Veliš nespadá do tzv. „aglomerací“ s potřebou vyřešení odkanalizování a čištění 

splaškových odpadních vod podle směrnice Rady č. 912/271/ES, k 1. lednu 2015  měla obec 

185 obyvatel. Vzhledem k velikosti obce, jejímu běžnému ročnímu rozpočtu a velmi vysokým 

investičním i provozním nákladům na vybudování soustavné splaškové kanalizace a čistírny 

odpadních vod, nelze očekávat jejich realizace v blízké budoucnosti. Územním plánem je 

však vhodné pro ně území chránit. 

4.4.2 Vliv na povrchové a podzemní vody  

Absence soustavné stokové sítě a likvidace odpadních vod z jednotlivých nemovitostí 

v septicích a žumpách, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace s vyústěním v dočišťovací 
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nádrži, mohou představovat zdroj potenciální znečištění povrchových i podzemních vod. 

Realizace systému obecní spolu s dočišťovací nádrží bude mít pozitivní vliv na kvalitu vod 

v řešeném území. 

4.4.3 Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch a protipovodňová 

opatření 

Zastavitelné plochy návrhu ÚP Veliš nejsou situovány v záplavovém území. 

K ochraně obce Veliš před přívalovými srážkovými vodami ze svažitých zemědělských 

pozemků přispívá návrh členění zemědělské krajiny, zejména vymezením funkční plochy 

„plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, vodohospodářské“ v lokalitě K1, určené 

pro terénní úpravy a stavby pro ochranu území před přívalovými srážkovými vodam, 

a funkční plochy „plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské“, které 

umožní realizaci ochrany území před erozními vlivy členěním pozemlů plochami přírodní 

zeleně, ÚSES, loukami, zahradami, sady, zatravněním, atd. 

Realizací nových zpevněných ploch dojde ke snížení retenční kapacity území 

a zrychlení povrchového odtoku z důvodu zmenšení ploch vhodných pro zasakování 

srážkových vod a vod z tání sněhu. V zastavitelných plochách bude proto nutno zajistit vsak 

dešťové vody, aby byla zajištěna ochrana území před vlivem rychlého odtoku dešťových vod 

do vodních toků a jejich následného rozvodnění.  

4.5 Zvýšení produkce odpadů  

Na území obce Veliš probíhá separovaný sběr odpadu, včetně třídění druhotných 

surovin. Nakládání s odpadem v obci Veliš upravují obecně závazné vyhlášky o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území obce Velíš a o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Odpady se separují na tříděný odpad, kterým je a) papír, sklo, plast, včetně PET lahví, 

b) objemný odpad, c) nebezpečné složky komunálního odpadu, d) směsný komunální odpad 

a e) odpad ze zeleně.Od roku 2004 zajištěn pravidelný svoz komunální odpadu 

od Severočeských komunální služeb s.r.o, Jablonec nad Nisou, a to pro Veliš i Vesec.  

 

4.6 Vliv na horninové prostředí 

Na k.ú. Veliš u Jičína a k.ú. Vesec u Jičína nezasahují poddolovaná území ani nejsou 

evidovány plochy ohrožené sesuvy.  

4.7 Změna vegetace, vliv na faunu  

Významný vliv výstavby na rozvojových plochách na flóru a faunu není 

předpokládán, neboť většina návrhových ploch těsně přiléhá nebo vyplňuje proluky 
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v zastavěném území. Pozitivní vliv na flóru a faunu v řešeném území bude mít ochrana ploch 

a koridorů územního systému ekologické stability a vymezení části zemědělských ploch 

s funkcemi „plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, vodohospodářské“ 

a „plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělské“, které zvýší koeficient 

ekologické stability území. 

4.8 Změna vzhledu krajiny, krajinný ráz 

Krajinným rázem se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa či oblasti. Krajina je zákonem chráněná před činností snižující její přírodní 

a estetickou hodnotu.
 
Předmětem ochrany krajinného rázu jsou všechny přírodní, kulturní, 

historické a estetické charakteristiky a hodnoty krajiny.  

Obec Veliš je lokalizována v Jičíněveské pahorkatině, jejíž páteří jsou tektonicky 

vyzdvižené polohy akumulačních teras neogenní Jizery, která protékala okolím Sobotky a 

Dolního Bouzova. Plošiny vybíhají k VJV, kde končí neovulkanickým sukem Veliš (429 m n. 

m.). (Bína, j., Demek, J., 2012). Vrch Veliš, na jehož vrcholu Na Veliši kdysi stával 

stejnojmenný, původně královský hrad, tvoří významnou dominantu řešeného území. 

Vrcholová část vVeliše je rozbrázděna do hlubokých roklí, které vznikly jako průkopy po 

odtěžených čedičových žilách (Bína, j., Demek, J., 2012). Z hradu se dodnes zachovaly jen 

velmi nepatrné pozůstatky, které jsou pevně spojeny s čedičovým základem vrchu, nejasně 

vyznačené přístupové cesty a terasovitě upravený jižní vrchol. 

Vzhledem k obci je vrch Veliš a jím ukončený Velišský hřbet lokalizován 

severozápadním směrem, zatímco k jihovýchodu se stává krajina otevřenou do Jičínské 

kotliny. 

V samotné obci je pak dominantou kostel sv. Václava lokalizovaný na historické 

návsi, která tvoří přirozené centrum obce. Zřícenina hradu Veliš, kostela sv. Václava ve Veliši 

a zámku ve Vokšicích mají vyhlášeno společné ochranné pásmo, které se rozprostírá severně 

od silnice II/501.  

V obci je uchována typická venkovská zástavba s dvory a drobnými hospodářstvími, 

zachovalo se rovněž několik roubených stavení a drobných sakrálních památek. Obdobný 

charakter zástavby má rovněž místní část Vesec. 

Katastrální území obce je charakterizované velkoplošným měřítkem, které vytvářejí 

zemědělsky využité pozemky tvořené velkými bloky orné půdy (viz ortofotomapa - Obr. 3.2). 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vymezují pro zachování a rozvoj 

hodnot vzniklých spolupůsobením přírodních a lidských vlivů, jejichž výsledkem je jedinečný 

krajinný ráz, oblasti a podoblasti oblasti krajinného rázu, přičemž území obce Veliš náleží 

dle tohoto vymezení do oblasti krajinného rázu 6 – Cidlinsko, přičemž vrch Veliš je svým 

charakterem řazen do oblasti krajinného rázu 5 – Český ráj – viz Obr. 4.3. 
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Obr. 4.3: Oblasti se shodným krajinným typem (zdroj ZÚR KHK) 

 

 

V rámci oblastí a podoblastí krajinného rázu jsou stanoveny cílové charakteristiky 

jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny. Území obce Veliš je řazeno k zemědělskému 

typu krajiny, na Obr. 4.3 vyjádřené hnědou barvou. 

V zemědělské krajině, jak ji charakterizuje ZÚR KHK, výrazně převládá orná půda, 

dále pak kulturní biotopy – louky, ovocné sady, případně pastviny. Nedílnou součástí 

zemědělské krajiny jsou i vesnická sídla a dále plochy porostlé dřevinnou vegetací, tj. háje, 

skupinky dřevin, solitéry a liniové porosty (větrolamy, břehové porosty, porostlé meze 

a kamenice, aleje u cest apod.). Krajiny mají otevřený charakter. 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanovují pro celé území kraje 

z důvodu zachování charakteristických rysů jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny 

tyto obecné zásady: 

 Zemědělskou krajinu členit (ale neuzavírat) rozptýlenou zelení, umožňující průhledy 

krajinou pro zvýraznění její hloubky nebo různých dominant. 

 Nevytvářet nová urbanizovaná území. 

Návrh ÚP Veliš nezakládá předpoklad narušení krajinného rázu řešeného území. 

Zachovává nedotčen historický střed obce, vymezuje rozvojové plochy citlivě v  návaznosti 

na stávající zástavbu, nebo přímo v prolukách území. Nerozšiřuje nebo neprodlužuje 

neúměrně obec, zachovává její návesní charakter a nevytváří nová jádra osídlení 

umísťováním zastavitelných ploch ve volné krajině. Respektuje území s přírodním 
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charakterem a funkční biocentra a biokoridory, v kterých byla již provedena přírodě blízká 

opatření.  

ÚP Veliš navrhuje umístit rozvojové plochy v přímé návaznosti na zastavěné území 

a lokalizuje je převážně do poloh, v kterých nehrozí významné ovlivnění krajinného rázu 

a krajinných dominant. ÚP Veliš omezuje negativní ovlivnění vzhledu sídla prostředky, které 

jsou na této úrovni k dispozici - stanovuje výškovou regulaci zástavby v jednotlivých 

plochách počtem podlaží a intenzitu stavebního využití pozemků v plochách a vymezuje 

plochu Z4, ve které je stanovena podmínka pro rozhodování - prověření změn využití územní 

studií, zadání územní studie obsahuje požadavek na harmonické zapojení zástavby řešené 

lokality do okolní zástavby a krajiny. 

Mírně nepříznivý vliv na vzhled krajiny a řešeného území se dá očekávat pouze 

v souvislosti s vymezením koridor pro navržené nadzemní elektrické vedení 2x110 kV TR 

Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves - TR Staré Místo v návaznosti na požadavek 

nadřazené dokumentace ZÚR KHK. Záměr bude znamenat realizaci pohledově významného 

technického prvku do krajiny, jehož vliv je však snížen umístěním koridoru v mírné depresi a 

mimo střet s podledovou dominantou vrchu Veliš. 
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5. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 

KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA 

S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ 

OBLASTI 

5.1 Soustava NATURA 2000 

Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Z tohoto důvodu 

není předmětem hodnocení vlivů Územního plánu Veliš na životní prostředí hodnocení vlivů 

územního plánu na evropsky významné lokality podle ustanovení § 45i zákona č.114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, které upravují tzv. hodnocení důsledků koncepcí a záměrů 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Nejbližší evropsky významná lokalita vzhledem k území obce je EVL Češovské lesy 

(kód CZ0520038) v k.ú. Jičíněves.  

5.2 Skladebné části ÚSES  

Na území obce Veliš se uplatňují skladebné části ÚSES lokálního významu. Plochy 

a koridory nadregionálního a regionálního významu na území obce Veliš nejsou zastoupeny. 

ÚSES je zapracován do ÚP Veliš tak, aby byla zachována jeho vazba na plochy a koridory 

ÚSES na území sousedních obcí a aby byla umožněna vazba na ÚSES nadregionálního 

a regionálního významu, vymezený Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje.  

Na území obce Veliš se nacházejí stávající biocentra lokálního významu: 

LBC17 – biocentrum s rybníkem Nohavička při západní hranici obce, 

LBC18 – lesní biocentrum v západní části obce, 

LBC19 – biocentrum na soutoku vodotečí ve východní části obce, 

a následující biokoridory lokálního významu:  

LBK18 – lesní biokoridor, probíhající podél západní hranice obce, 

LBK19 – biokoridor vedený převážně po drobných vodotečích a zamokřených plochách,  

LBK7 – lokální biokoridor vycházející z LBC 17 podél vodoteče směrem na k.ú. Bukvice. 

Skladebné části ÚSES jsou vymezeny v souladu se chválenými komplexními 

pozemkovými úpravami. Většina ploch a koridorů je v ÚP Veliš vymezena jako funkční 

s výjimkou průchodu koridoru LBK 19 v délce cca 270 m zastavěným územím.  
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Plochy územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou v konfliktu 

s navrhovanými zastavitelnými plochami. LBC 19 a částečně LBK 19 překrývá koridor 

navrženého vedení VVN 2x110 kV v trase TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves 

- TR Staré Místo (TE3). 

5.3 VKP 

Významné krajinné prvky (VKP) jmenovitě uvedené ustanovením § 3 písmeno b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v k. ú. 

Veliš u Jičína a Vesec u Jičína jsou lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Návrh územního 

plánu nepředpokládá zásah do VKP s výjimkou plochy Z 11 (DS) pro budoucí přeložku 

silnice I/32, která je lokalizována v údolní části území.  

Návrh ÚP Veliš naopak zvyšuje plochu významného krajinného prvku lesa 

vymezením plochy K3 (NL) určené k zalesnění.  
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH, 

SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH, 

STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A 

PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VČETNĚ 

VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI VYHODNOCENÍ 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů liniových staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000). Přestože 

metodika je vypracována pro konkrétní typ záměrů, je vhodná rovněž pro posouzení vlivu 

návrhových ploch územního plánu, neboť umožňuje propojení všech kritérií do jedné, snadno 

hodnotitelné a objektivně porovnatelné veličiny. V souladu s touto metodikou jsou jednotlivé 

záměry ohodnoceny koeficientem významnosti, který v sobě zahrnuje velikost vlivu, jeho 

časový rozsah, reverzibilitu vlivu a další parametry a nabývá následujících hodnot: 

 významný nepříznivý vliv:  - 8 až - 11 

 nepříznivý vliv:   - 4 až - 7 

 nevýznamný až nulový vliv:     0 až - 3 

 příznivý vliv:        1 

Výpočet koeficientu významnosti vychází ze zásady přímého vztahu mezi velikostí 

vlivu a jeho časovým rozsahem, a proto jsou tato dvě kritéria mezi sebou vynásobena. Další 

kritéria jsou již prostě přičtena. Možnost ochrany je stanovena jako číslo mezi 0 - 1 

a vyjadřuje účinnost ochrany od 0 % (=0) do 100 % (=1). 

Koeficient významnosti =  - (velikost × časový rozsah) + reverzibilita + citlivost 

území + mezinárodní vlivy + zájem veřejnosti + nejistoty 

pro velikost vlivu  0 platí: 

Koeficient významnosti výsledný = - koeficient významnosti × (1 - možnost 

ochrany) 

při velikosti vlivu = 0 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 0 

při velikosti vlivu = 1 je koeficient významnosti a koeficient výsledný = 1 

 

Kritéria, podle kterých se hodnotí koeficient významnosti, nabývají následujících 

hodnot: 

Velikost vlivu: 

 významný nepříznivý vliv -2 

 nepříznivý vliv  -1 

 nevýznamný až nulový vliv  0 

 příznivý vliv    1 
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Časový rozsah: 

 trvalý    -3 

 dlouhodobý   -2 

 krátkodobý   -1 

Reverzibilita: 

 nevratný   -3 

 kompenzovatelný  -2 

 vratný    -1 

Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Mezinárodní vlivy: 

 ano    -1 

 ne     0 

Veřejnost: 

 ano    -1 

 ne     0 

Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů): 

 ano    -1 

 ne     0 

Možnost ochrany: 

 úplná     1 

 částečná    0,1 - 0,9 

 nemožná    0 

Míra vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí je doplněna o popis 

nejvýznamnějších střetů. Hodnocení velikosti vlivu bylo provedeno pomocí Katalogu kritérií 

pro vyhodnocení významnosti vlivu na životní prostředí, který je součástí výše zmíněné 

metodiky. Při hodnocení záměru je zatíženo s určitou mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze 

o vymezení plochy, pro kterou není známa konkrétní podoba jednotlivých záměrů. 

Při identifikaci potenciálně negativních vlivů byly zkoumány i možné kumulativní 

a synergické vlivy. 

V případě, že byl identifikován střet vlivu koncepce s některým z limitů, neznamená 

to automaticky, že dojde k negativnímu ovlivnění. Je zde identifikováno riziko, které bude 

v budoucnu předmětem dalšího hodnocení při posuzování vlivu záměrů na životní prostředí 

v rámci procesu EIA podle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V Tabulce 6.1 je hodnocena velikost potenciálního vlivu vymezení jednotlivých 

zastavitelných ploch na životní prostředí. Míra vlivu každého záměru na složky životního 
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prostředí je vyjádřena v maticové tabulce, nejvýznamnější střety jsou popsány a ohodnoceny 

v následujících kapitolách. Základem pro stanovení závažnosti vlivu jsou expertní odhady, 

které identifikují počet a rozsah střetů rozvojových záměrů s územními a environmentálními 

limity využití území. Pro návrhové plochy, u nichž je identifikován nepříznivý vliv, je dále 

zjištěn koeficient významnosti. 

Tab. 6.1: Hodnocení velikosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP 
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Z1 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 -2 0 

Z2 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 -2 0 

Z3 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 -2 0 

Z4 SV 0 0 0 +1 -2 0 0 0 0 0 -2 0 

Z5 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Z6 SV 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 -2 0 

Z7 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 

Z8 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 

Z9 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Z10 SV 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 

Z11 DS +1 +1 +1 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 

K1 NSzv 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

K2 W 0 0 0 0 -1 0 0 0 +1 +1 0 0 

K3 NL 0 0 0 0 -1 +1 0 0 +1 +1 0 0 

TE3 koridor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 

ÚSES 

LBC 

NP 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 

ÚSES 

LBK 

NP 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 

6.1 Vliv na ovzduší a klima 

Návrh Územního plánu Veliš nezakládá předpoklad významné změny imisní situace 

v obci nebo jejím bezprostředním okolí, ani nevymezuje plochy, které by byly ohroženy 

stávajícími zdroji znečišťování ovzduší. Návrh ÚP Veliš rovněž nevymezuje rozvojové 

plochy, které by předurčovaly vznik zdrojů emisí. Plochu Z11 (DS), která je vymezena 

pro umožnění realizace přeložky silnice I/32, je možno z tohoto hlediska hodnotit pozitivně, 

přestože jej kladné vlivy se projeví mimo řešené území obce Veliš. 

Vliv na klima není předpokládán. 
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6.2 Fyzikální vlivy – hluk 

Obdobně jako v případě imisí návrh územního plánu zakládá předpoklad ovlivnění 

rozvojových ploch pro bydlení zvýšenými hladinami akustického tlaku. Plochu Z11 (DS), 

která je vymezena pro umožnění realizace přeložky silnice I/32, je možno z tohoto hlediska 

hodnotit pozitivně. Její kladné vlivy se projeví mimo řešené území obce Veliš. 

6.3 Vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy 

Vlivy záměru na obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 vliv na veřejné zdraví 

 sociálně-ekonomický vliv 

6.3.1 Vliv na veřejné zdraví 

Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s vymezením ploch s rozdílným způsobem 

využití je v přímé souvislosti s posouzením imisní a hlukové zátěže obce Veliš, případně 

souvisejícího území v širším měřítku. Po vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 

na kvalitu ovzduší a akustickou zátěž byl pro rozvojové plochy návrhu ÚP zvolen 

nevýznamný až nulový vliv (0) s výjimkou plochy Z11 (DS), která je vymezena 

pro umožnění realizace přeložky silnice I/32 pro obchvat Starého Místa a která je hodnocena 

kladně.  

Mimo hodnocení zastavitelných ploch je nutno z hlediska vlivu na veřejné zdraví 

hodnotit kladně, že návrh ÚP Veliš umožňuje vybudování obecního vodovodu v k.ú. Veliš 

u Jičína a k. ú. Vesec u Jičína napojením na skupinový vodovod Jičín, neboť kvalita pitné 

vody ze skupinového vodovodu bude pravděpodobně vyšší, než kvalita vody z individuálních 

zdrojů. 

6.3.2 Sociálně-ekonomický vliv 

Návrh ÚP Veliš nevymezuje plochy výroby, ale umožňuje realizaci staveb 

pro podnikání v oblasti nerušících výrob a služeb v plochách smíšených obytných 

venkovských. Tyto stavby a jejich provoz nesmí nenarušit kvalitu prostředí souvisejícího 

území a zvyšovat dopravní zátěž v území. Jedná se o umožnění tradičního venkovského 

upořádání staveb pro bydlení a souvisejících hospodářství nebo drobných provozoven. Tento 

charakter zastavitelných ploch má pozitivní vliv na stabilizaci obyvatel v řešeném území. 

Plochy SV jsou proto hodnoceny ze sociálně-ekonomického hlediska pozitivně. 
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6.4 Vliv na půdu 

Zábor zemědělského půdního fondu je nejvýznamnějším vlivem návrhu ÚP Veliš 

na životní prostředí. Rozbor vlivu návrhových ploch na zemědělský půdní fond byl 

předmětem Kap. 4.1. Zábor ZPF je následně hodnocen podle následující škály významnosti, 

hodnocení jednotlivých ploch je uvedeno v Tab. 6.1: 

Významný nepříznivý vliv (-2): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze větší než 10 ha, 

 pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany představují zábor větší než 1 ha 

(zpřísnění proti metodice, kde je dáno „z celkového záboru ZPF převažují pozemky 

s nejvyššími povolenými třídami ochrany“). 

Nepříznivý vliv (-1): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze od 0,3 do 10 ha, 

 pozemky s nejvyššími povolenými třídami ochrany představují zábor do 1 ha 

(zpřísnění proti metodice, kde je dáno „z celkového záboru ZPF převažují pozemky 

s nejvyššími povolenými třídami ochrany“). 

Nevýznamný až nulový vliv (0): 

 záměr představuje zábor ZPF o rozloze pod 0,3 ha nebo pod 0,1 ha pozemků 

s nejvyššími povolenými třídami ochrany (zpřísnění proti metodice, kde je dáno 

„záměr představuje zábor ZPF o rozloze pod 0,3 ha“), 

 záměr nepředstavuje zábor ZPF. 

Příznivý vliv (+1): 

 záměr potenciálně vytváří předpoklad pro rozšíření rozlohy ZPF. 

 

Jednotlivé plochy ÚP Veliš jsou v převážné většině hodnoceny velikostí vlivu -1, 

neboť jsou vymezeny na kvalitních půdách v I. nebo II. třídě ochrany ZPF, avšak 

v minimalizovaném rozsahu od 0,1 do 0,9 ha. Plocha K1 není hodnocena nepříznivě, neboť 

realizace suchého poldru neznemožní její další zemědělské využití a lokalitě zůstává 

zemědělský charakter. Plocha rovněž svou funkcí „plochy smíšené nezastavěného území –

zemědělské, vodohospodářské“ (NSzv) bude mít pozitivní vliv na zachycení přívalových 

dešťových vod, zpomalení jejich odtoku a udržení vody v krajině.  

Dvě z rozvojových ploch jsou hodnoceny velikostí vlivu -2, neboť jejich rozsah 

na vysoce bonitních půdách přesahuje 1 ha. Jedná se o plochu přeložky silnice Z11 (DS), jejíž 

vymezení respektuje požadavek nadřazené dokumentace a kterou není možné vymezit jiným 

způsobem. Zábor ZPF ve fázi realizace však bude pravděpodobně nižší oproti rozloze 

chráněné pro přeložku návrhem územního plánu. Druhou významnější lokalitou z hlediska 

záboru ZPF je plocha Z4 o rozsahu 1,099 ha na orné půdě s BPEJ 3.10.00, která je prolukou 

v zastavěném území a jejíž využití je návrhem územního plánu podmíněno zpracováním 

územní studie, která by měla optimalizovat její využití. 
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V rozsahu vyšším než 1 ha je vymezena rovněž plocha K3, určená pro zalesnění. Ta je 

však situována na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany ZPF, pro které je vhodné 

dle metodického pokynu MŽP ČR č. j. OOLP/1067/96 z října 1996 zvolit nezemědělské 

využití pozemků. Plocha je hodnocena velikostí vlivu -1.  

Nevýznamným až nulovým vlivem je hodnocena plocha Z6. Jedná se o plošně 

nevýznamnou lokalitu v rozsahu 0,135 ha na pozemku BPEJ 3.11.00, tedy ve III. třídě 

ochrany ZPF. 

Výpočet koeficientu významnosti pro plochy charakterizované nepříznivým vlivem je 

předmětem Tab. 6.2, 6.3 a 6.4. Citlivost je hodnocena velikostí -1, pokud se jedná o půdy 

převážně v I. a II. třídě ochrany ZPF.  

Možnost ochrany je zvolena částečná v hodnotě 0,5 a ochranou se rozumí dále 

následující kroky: 

 V konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení 

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity.  

 Důsledná péče o sejmutou ornici a její následné využití. 

 Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. 

Tab. 6.2:Výpočet koeficientu významnosti pro plochy s velikostí vlivu na půdu -1, 

citlivost -1 (Z1, Z2, Z3. Z5, Z7, Z8, Z9, Z10, K2) 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

 

Tab. 6.3: Výpočet koeficientu významnosti pro plochyZ4 a Z11 s velikostí vlivu na půdu 

-2 

Velikost vlivu -2 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ano -1 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -5,5 Nepříznivý vliv 
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Tab. 6.4:Výpočet koeficientu významnosti pro plochy s velikostí vlivu na půdu -1, 

citlivost 0 (K3)  

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - vratný -1 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -2,5 Nevýznamný vliv 

6.5 Vliv na půdu – projevy půdní eroze 

Mimo výše zmíněné plochy K1 zahrnuje ÚP Veliš plochy, které by mohly být 

ohrožené erozí, do funkční plochy „plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, 

zemědělské“. V rámci této funkční plochy je umožněna realizace technických opatření proti 

erozi, realizace protipovodňových opatření a realizace liniových a plošných porostů 

pro ekologickou stabilizaci krajiny. Jejich využití se přednostně předpokládá pro plochy 

přírodní zeleně, plochy ÚSES, louky, zahrady, sady, trvale zatravněné plochy a pastviny, tedy 

zemědělské plochy s vyšší ekologickou stabilitou.  

6.6 Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa 

Zastavitelné plochy návrhu ÚP Veliš nevyžadují zábor lesních pozemků, plochou K3 

se naopak rozsah lesa zvyšuje (hodnoceno +1). 

6.7 Vliv na horninové prostředí 

V řešeném území ÚP Veliš nejsou CHLÚ, plochy pro dobývání ložisek nerostů, 

plochy sesuvů, ani poddolovaná území. Vliv na horninové prostředí je nulový. 

6.8 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru 

Návrh ÚP Veliš vymezuje plochu změny v krajině K2 pro pro dočišťování vod, 

svedených od staveb ze zastavěného území a zastavitelných ploch. Bude se jednat o již 

individuálně vyčištěné odpadní vody od jednotlivých nemovitostí, plocha by tedy neměla 

představovat zdroj zápachu, obtížných živočichů nebo přenosu nákaz. Ani ostatní návrhové 

plochy nebudou mí nepříznivý vliv flóru a faunu, nebo biologickou rozmanistost. 

Rozvojové plochy návrhu ÚP Veliš jsou lokalizovány v prolukách zastavěného území, 

nebo v přímě návaznosti na něj, nezasahují do míst trvalého výskytu populací zvláště 

chráněného genofondu, nejsou ve střetu s floristicky a faunisticky hodnotnými stanovišti. 

Návrh územního plánu vytváří podmínky pro náhradu zastavitelných ploch a tím ztrátu 

prostorů pro živočichy vymezením funkčních „ploch smíšených nezastavěného území – 
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přírodních, zemědělských“, v nichž bude realizována přírodní zeleň, plochy ÚSES, louky, 

zahrady, sady, trvale zatravněné plochy a pastviny, tedy zemědělské plochy s vyšší 

ekologickou stabilitou. 

Plochy pro skladebné části ÚSES jsou z tohoto hlediska hodnoceny kladně, neboť 

zabezpečují prostor pro vývoj populací rostlin a živočichů typických pro dané území.  

6.9 Vliv na vodu  

Vliv ploch návrhu ÚP Veliš na podzemní, povrchovou vodu a odtokové poměry 

v území je podrobně řešen v Kap. 4.4. Nepříznivý vliv zastavitelných ploch Územního plánu 

Veliš na jakost povrchových nebo podzemních vod v území není předpokládán, naopak 

plocha K2 (W) pro dočištění odpadních vod je hodnocena kladně.  

Zvýšení retenční schopnosti území je podpořeno vymezením plochy K1 s funkcí 

„plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, vodohospodářské“, která je určena 

pro terénní úpravy a stavby pro ochranu území před přívalovými srážkovými vodami, 

a „ploch smíšených nezastavěného území – přírodních, zemědělských“, v kterých bude mít 

rozptýlená krajinná zeleň a realizace protierozních opatření pozitivní vliv na zachycení 

přívalových dešťových vod, zpomalení jejich odtoku a udržení vody v krajině, a plochy K3, 

určené pro rozšíření lesa. 

6.10 Vliv na ÚSES, VKP a dřeviny rostoucí mimo les 

ÚP Veliš stabilizuje územní systém ekologické stability, tvořený biocentry 

a biokoridory lokálního významu. Zastavitelné plochy návrhu územního plánu nejsou 

v konfliktu s plochami skladebných částí ÚSES. ÚP Veliš nenavrhuje do ploch a koridorů 

ÚSES žádné jiné funkční využití, které by nebylo v souladu s ÚSES. Pouze nadzemního 

vedení 2x 110 kV TE3 - TR Nový Bydžov - Vinary - Volanice - Jičíněves - TR Staré Místo je 

v překryvu s lokálním biocentrem LBC 19 a k němu přilehlému úseku LBK 19. Koridor je 

proto hodnocen velikostí vlivu -1 (nepříznivý vliv). Vzhledem k subtilnosti skladebných částí 

lokálního ÚSES lze předpokládat, že tento střet bude možno minimalizovat v konkrétní 

projektové dokumentaci stavby. Vliv nadzemních vedení elektřiny je možno zmírnit například 

výsadbami keřových porostů, které nedosahují výšky normované překážky v ochranném 

pásmu. Výpočet koeficientu významnosti pro vliv koridoru TE3 na ÚSES přináší Tab. 6.5. 

Tab. 6.5:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv trasy el. vedení 2x110 kV na ÚSES 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - kompenzovatelný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Možnost ochrany - částečná 0,5 

Koeficient významnosti -3,5 Nevýznamný až nepříznivý vliv 
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Významné krajinné prvky (VKP) jmenovitě uvedené ustanovením § 3 písmeno b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na území 

obce Veliš jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy. Návrh územního plánu předpokládá 

zásah do údolní části řešeného území budoucí přeložkou silnice I/32, vyplývající ze ZÚR. 

Jiné zásahy do VKP nejsou předpokládány, naopak kladně je hodnoceno zvýšení plochy lesa 

v lokalitě K3 a vodních ploch v lokalitě K2. 

Zastavitelné plochy návrhu územního plánu nebudou mít nepříznivý vliv na porosty 

a dřeviny rostoucí mimo les. 

6.11 Vliv na hmotné statky a kulturní dědictví včetně dědictví 

architektonického a archeologického 
 

Zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4 a Z6 v místní části Veliš jsou okrajově nebo cele 

ve střetu s územím archeologických nálezů kategorie I, je proto nutno je hodnotit nepříznivě. 

Použitá metodika vyžaduje použití velikosti vlivu -2, neboť se jedná o území s pozitivně 

prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů. Výpočet 

koeficientu významnosti pro tyto plochy uvádí tabulka 6.6. Možností ochrany je provedení 

včasného záchranného archeologického výzkumu v dotčených lokalitách.  

V místní části Vesec je ve střetu s územím archeologických nálezů kategorie II plocha 

Z10 a částečně Z7 a Z8. Tyto plochy jsou hodnoceny velikostí vlivu -1. Rovněž v těchto 

lokalitách je možností ochrany a nutností archeologický průzkum před zahájením výstavby. 

Výpočet koeficientu významnosti je uveden v Tab. 6.7. 

Tab. 6.6: Výpočet koeficientu významnosti na ÚAN pro plochy s velikostí vlivu -2 

Velikost vlivu -2 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Možnost ochrany - částečná 0,6 

Koeficient významnosti -4 Nepříznivý vliv 

 

Tab. 6.7: Výpočet koeficientu významnosti na ÚAN pro plochy s velikostí vlivu -1 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost - ne 0 Možnost ochrany - částečná 0,6 

Koeficient významnosti -2,8 Nevýznamný vliv 
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Za území s archeologickými nálezy je však ve smyslu § 22, odst. 2, zákona 

č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, v platném znění nutné pokládat celé území obce. 

Při respektování ustanovení § 21-24 citovaného zákona nebudou mít zastavitelné plochy 

na archeologické dědictví negativní vliv. 

6.12 Vliv na krajinu 

Vliv návrhových ploch v jednotlivých lokalitách je již částečně řešen v Kap. 4.8.  

Návrh ÚP Veliš nezakládá předpoklad narušení krajinného rázu řešeného území 

vymezením zastavitelných ploch. Umísťuje rozvojové plochy pouze v přímé návaznosti 

na současně zastavěné území místních částí Veliš a Vesec, zachovává nedotčen historický 

střed obce, doplňuje zastavitelné plochy uměřeně s respektem k charakteru území a jeho 

historickým, kulturním a krajinným hodnotám. Nevytváří nová jádra osídlení umísťováním 

zastavitelných ploch ve volné krajině. Rozvojové plochy neohrožují pohledově současné 

dominanty obce. Návrh územního plánu navíc stanovuje výškovou regulaci zástavby 

v jednotlivých plochách počtem podlaží a intenzitu stavebního využití pozemků v plochách 

s rozdílným způsobem využití při zohlednění stávajícího charakteru zástavby a dochovaného 

krajinného rázu a vymezuje ochranné pásmo zříceniny hradu Veliš, zámku ve Vokšicích 

a kostela sv. Václava ve Veliši. Využití zastavitelné plochy Z4 podmiňuje návrh ÚP 

pořízením územní studie. Na území obce Veliš se nepočítá s realizací větrných elektráren, 

fotovoltaické elektrárny jsou přípustné jen ve vazbě na budovy (např. na střechách objektů).  

Mírně nepříznivý vliv na vzhled krajiny a řešeného území se dá očekávat pouze 

v souvislosti s vymezením koridor pro navržené nadzemní elektrické vedení 2x110 kV TR 

Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves - TR Staré Místo v návaznosti na požadavek 

nadřazené dokumentace ZÚR KHK. Záměr bude znamenat realizaci pohledově významného 

technického prvku do krajiny, jehož vliv je však snížen umístěním koridoru v mírné depresi 

a mimo střet s podledovou dominantou vrchu Veliš.  

Tab. 6.8:Výpočet koeficientu významnosti pro vliv trasy el. vedení 2x110 kV 

Velikost vlivu -1 Mezinárodní vliv - ne 0 

Časový rozsah - trvalý -3 Veřejnost - ne 0 

Reverzibilita - nevratný -3 Nejistoty - ano -1 

Citlivost – ne  0 Možnost ochrany - částečná 0,3 

Koeficient významnosti -4,9 Nepříznivý vliv 

Možnost ochrany krajinného byla zvolena jako částečná v hodnotě 0,3, neboť 

nepříznivé vlivy lze zmírnit pouze částečně, např. výsadbou keřových porostů, volbou tvaru 

stožáru a jeho barevnosti, apod.  

Pozitivní vliv do krajiny přinese vymezení ploch pro skladebné části ÚSES 

a rozčlenění ploch orné půdy plochami zeleně v rámci protierozních opatření.  
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6.13 Významnost vlivů ÚP Veliš na životní prostředí 

Souhrnný přehled hodnot koeficientů významnosti vlivu, diskutovaných v kapitolách 

6.1. až 6.12. je uveden v Tabulce 6.10.  

Tab. 6.10: Hodnocení významnosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP 
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Z1 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 -4 0 

Z2 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 -4 0 

Z3 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 -4 0 

Z4 SV 0 0 0 +1 -5,5 0 0 0 0 0 -4 0 

Z5 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 0 0 

Z6 SV 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 -4 0 

Z7 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 -2,8 0 

Z8 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 -2,8 0 

Z9 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 0 0 

Z10 SV 0 0 0 +1 -4 0 0 0 0 0 -2,8 0 

Z11 DS +1 +1 +1 0 -5,5 0 0 0 0 0 0 0 

K1 NSzv 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

K2 W 0 0 0 0 -4 0 0 0 +1 +1 0 0 

K3 NL 0 0 0 0 -2,5 +1 0 0 +1 +1 0 0 

TE3 koridor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,5 0 -4,9 

ÚSES 

LBC 

NP 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 

ÚSES 

LBK 

NP 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 0 0 
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7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH 

KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH 

VARIANT ŘEŠENÍ A JEJICH ZHODNOCENÍ. SROZUMITELNÝ 

POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ VČETNĚ JEJICH 

OMEZENÍ 

Odhad významnosti vlivů posuzované koncepce byl řešen pomocí metodiky 

vyhodnocování vlivů staveb na životní prostředí (Bajer a kol., 2000), jejíž popis je uveden 

v předchozí kapitole. Posuzování bylo prováděno jednak na základě průzkumů v terénu, 

jednak z dostupné územně plánovací dokumentace a odborných podkladů. Hodnocení 

koncepce, jak již bylo zmíněno, je zatíženo jistou mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze 

o vymezení ploch, pro které není známa konkrétní podoba jednotlivých záměrů. V průběhu 

zpracování posouzení se však neobjevily skutečnosti, které by spolehlivost závěrů omezovaly. 

Souhrnné vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí pro návrhové plochy 

je obsahem Tabulky 6.1. v Kap. 6 a významnost těchto vlivů je v rámci možností dané 

metodiky kvantifikována v Tab. 6.10. Na základě vyhodnocení významnosti vlivů 

jednotlivých lokalit územního plánu na složky životního prostředí je možno konstatovat, že 

územní plán tak, jak je předkládán, nezakládá předpoklad významného nepříznivého vlivu 

životní prostředí. Z grafické podoby vyhodnocení je zřejmé, že návrh územního plánu přináší 

souběžně pozitivní i negativní vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo, přičemž nepříznivé 

vlivy jsou na škále významnosti hodnoceny jako slabé a řešitelné ve fázi realizace záměrů 

v rozvojových plochách. 

Významným pozitivním vlivem návrhu územního plánu je, že zachovává celistvost 

území, vytváří kompaktní charakter zastavěných a zastavitelných ploch, neomezuje stávající 

způsob zemědělského využití území, nevkládá do krajiny izolované plochy zástavby, 

respektuje historické dominanty a vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny. 

Nepříznivým doprovodným efektem pozitivního vlivu vymezení ploch v těsné návaznosti 

na stávající zastavěné území je střet s archeologickými lokalitami, který byl vyhodnocen jako 

nevýznamný v místní části Vesec až nepříznivý vliv v místní části Veliš. Možnost ochrany je 

zde však zvýšená požadavkem včasného archeologického průzkumu. 

Nepříznivým vlivem zastavitelných rozvojových ploch je jejich vymezení 

na kvalitních zemědělských půdách zařazených dle produkčnosti do I. a II. třídy ochrany ZPF. 

Lokalizace obce však jiné umístění neumožňuje. Významnost nepříznivého hodnocení je 

vzhledem k umírněné rozloze většiny zastavitelných ploch hodnocena na dolní hranici 

nepříznivé škály.  

Návrh ÚP Veliš bude mít kladný vliv na podzemní, povrchovou vodu a odtokové 

poměry v území a na zvýšení koeficientu ekologické stability území. Mimo hodnocení 

zastavitelných ploch je nutno z hlediska vlivu na veřejné zdraví hodnotit kladně, že návrh ÚP 

Veliš umožňuje vybudování obecního vodovodu v k.ú. Veliš u Jičína a k. ú. Vesec u Jičína 
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napojením na skupinový vodovod Jičín, neboť kvalita pitné vody ze skupinového vodovodu 

bude pravděpodobně vyšší, než kvalita vody z individuálních zdrojů. 

Dále je mimo vlivy jednotlivých rozvojových ploch ploch příznivé pro životní 

prostředí jako celek především vymezení ploch smíšených nezastavěného území – přírodních 

zemědělských a ÚSES . V lokalitách K2 a K3 dojde k posílení významných krajinných prvků. 

Návrh ÚP Veliš bude mít pozitivní vliv na snížení dopravní zátěže Starého Místa a tím 

i na zdraví lidí tím, že vymezením plochy Z11 umožní realizaci přeložky silnice I/32. 

Umožněním realizace staveb pro podnikání v oblasti nerušících výrob a služeb v plochách 

smíšených obytných venkovských zakládá ÚP Veliš předpoklad příznivého sociálně – 

ekonomického vlivu. 

Mírně nepříznivý vliv přinese do území realizace nadzemní elektrické vedení 

2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves - TR Staré Místo v návaznosti 

na požadavek nadřazené dokumentace ZÚR KHK. Záměr bude znamenat realizaci pohledově 

významného technického prvku do krajiny a v navazujících řízeních bude nutno řešit 

minimalizaci střetu se skladebnými částmi lokálního ÚSES. 

Nepříznivé vlivy návrhu ÚP na životní prostředí a obyvatelstvo byly vyhodnoceny 

jako nevýznamné nebo málo významné. Návrh územního plánu vytváří podmínky 

pro eliminaci vlivů a ty jsou dále řešitelné v navazujících řízeních po schválení územního 

plánu. Návrh ochranných opatření pro minimalizaci vlivů koncepce na složky životního 

prostředí a obyvatelstvo shrnuje Kapitola 8.  

Kumulativní, ani synergické vlivy předkládané koncepce nebyly zjištěny. 

Návrh Územního plánu Veliš je předkládán v jedné variantě. Nulová varianta, tj. 

nepřijetí územního plánu, by znamenala, že zůstává až do roku 2020 stávající Územní plán 

obce Veliš, ze kterého do ÚP Veliš přechází značná část návrhových ploch, která však neřeší 

nutnost sladění územního plánu s nadřazenou dokumentací.  
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, 

SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Následující opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

předpokládaných a potenciálních negativních vlivů realizace záměrů územního plánu 

na životní prostředí vyplývají z rozborů, provedených v předchozích kapitolách. Opatření jsou 

uvedena rovněž pro kritéria, u kterých je předpokládán nevýznamný až nulový vliv.  

8.1 Vliv na zemědělský půdní fond 

Vliv na zemědělský půdní fond je nejvýznamnějším z potenciálně nepříznivých vlivů 

předkládané koncepce na životní prostředí. Identifikace nepříznivého vlivu však neznamená 

automaticky uskutečnění záboru ZPF, neboť  

 návrh ÚP Veliš stanovuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

a u většiny zastavitelných ploch je stanovena maximální intenzita stavebního využití 

pozemků v plochách. Konkrétní záměry na těchto plochách budou tedy reálně 

vyžadovat významně nižší zábor ZPF, než je dán návrhem územního plánu. 

 U plochy Z4 určí podmínky využití územní studie. 

 Na nezastavěných plochách stavebních pozemků se předpokládá zřizování zahrad, 

zeleně, dřevinné zeleně v souladu se stávajícím charakterem využití zastavěného 

území. 

 

Doporučení k ochraně ZPF: 

 Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem. 

 V konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení 

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity.  

 Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. 

 Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést 

na základě provedeného pedologického průzkumu odděleně skrývku ornice v plné 

mocnosti orničního profilu, rozvézt a rozprostřít ji tak, aby bylo zajištěno její 

hospodárné využití na jiných konkrétně vymezených pozemcích. Pokud bude ornice 

po nějakou dobu deponována, nesmí dojít žádným způsobem k jejímu znehodnocení. 

O využití skryté kulturní zeminy by měl rozhodnout orgán ochrany ZPF – zda bude 

využita na rekultivaci ploch v rámci záměru nebo ke zvýšení úrodnosti ploch ZPF 

s mělkou ornicí. 
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8.2 Vliv na veřejné zdraví, ovzduší, hluk 

Podmínkou využití ploch smíšených obytných – venkovských (SV) pro stavby 

pro podnikání je omezení možných podnikatelských záměrů na nerušící výroby a služby, 

které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb v okolí a nesníží 

kvalitu prostředí a nezvýší dopravní zátěž v území. Konkrétní záměry v těchto plochách 

budou v budoucnu v případě potřeby posouzeny v hlukových a rozptylových studiích, aby 

nedocházelo k negativnímu ovlivnění obytné zástavby a ostatních chráněných prostor. 

8.3 Vliv na vodu 

U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného 

zneškodnění splaškových vod.  

ÚP Veliš požaduje, aby odtokové poměry z povrchu zastavěného území zůstaly 

srovnatelné se stavem před výstavbou. Minimalizovat změny odtokových poměrů lze zajistit 

cílenou redukcí zpevněných ploch a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod 

ze střech. 

8.4 Vliv na ÚSES a krajinný ráz 

Vliv nadzemního vedení elektřiny na ÚSES zmírnit vhodnou lokalizací stožárů 

elektrického vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves - TR Staré 

Místo a výsadbami keřových porostů, které nedosahují výšky normované překážky 

v ochranném pásmu a které budou snižovat míru vlivu technické stavby na krajinný ráz. 

8.5 Vliv na památky a archeologické lokality 

Při realizaci záměrů v zastavitelných plochách zajistit provedení záchranného 

archeologického výzkumu. Jedná se o zákonnou povinnost dle §22, odst. 2 zákona č. 20/1987 

Sb., v aktuálním znění: „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými 

nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit 

Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném 

území záchranný archeologický výzkum.“ 

Výstavba v plochách lokalizovaných v ochranném pásmu zříceniny hradu Veliš, 

zámku ve Vokšicích a kostela sv. Václava ve Veliši bude respektovat podmínky rozhodnutí 

o vymezení ochranného pásma, které vydal Referát regionálního rozvoje, oddělení kultury 

OkÚ Jičín, dne 16.06.1998 pod zn. RR/03/1336/1998/PP/R173-OP, které definuje podmínky 

ochrany včetně konkrétních požadavků na výstavbua a stavební úpravy. Dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v aktuálním znění, bude výstavba v ochranném pásmu 

podléhat podmínkám závazného stanoviska národního památkového ústavu.  
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH 

CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ 

PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ 

9.1 Ovzduší  

Územní plán Veliš umožňuje napojení všech zastavitelných ploch na stávající 

středotlaký plynovod, vymezuje plochu dopravní infrastruktury silniční s potenciálem odvést 

dopravní zátěž z I/32 jako liniového zdroje imisí a akustické zátěže do větší vzdálenosti 

od lokalit k bydlení v obci Staré Místo a dále podmínkami pro využití zemědělských ploch 

vytváří podmínky pro snížení eroze půd, čímž dává předpoklad snížení zátěže životního 

prostředí látkami vnášenými do ovzduší. ÚP Veliš je tak v souladu s cíli Integrovaného 

krajského programu snižování emisí a Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje, kterými je zajistit na celém území kraje kvalitu ovzduší splňující 

zákonem stanovené požadavky a přispět k dodržení závazků, které Česká republika přijala 

v oblasti omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

9.2 Voda 

Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020, schválená usnesením vlády dne 

09.01.2013, řadí ochranu povrchových a podzemních vod do kapitoly Udržitelné využívání 

přírodních zdrojů. Koncepce vychází z aktuální problematiky a z požadavků vyplývajících 

z uplatňování Rámcové směrnice 64 2000/60/ES o vodní politice, jejíž závěry se v rámci 

Královéhradeckého kraje promítají do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje jako základního koncepčního dokumentu v oblasti vodohospodářské 

politiky. Návrh ÚP Veliš je plně v souladu s požadavky Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

KHK.  

9.3 Půda 

Ochrana zemědělských půd je v rámci ÚP zajištěna prostřednictvím zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, a jeho prováděcí 

vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., v platném znění, a Metodického pokynu Odboru ochrany 

lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF (č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996, 

uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 4 dne 12.12.1996), která zařazuje bonitované půdně 

ekologické jednotky (BPEJ) do 5ti tříd ochrany a stanovuje podmínky pro jejich odnětí 

ze ZPF.  

Návrh ÚP Veliš respektuje skutečnost, že území obce je sitováno v zemědělsky úrodné 

oblasti a rozvoj obce je tak vždy podmíněn záborem kvalitních půd v I. nebo II. třídě ZPF. ÚP 

Veliš proto vymezuje pouze omezené množství zastavitelných ploch, přiměřené velikosti 
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obou místních částí, a situuje je v prolukách území nebo v těsné návaznosti na zastavěné 

území. 

9.4 Příroda a krajina 

Návrh ÚP Veliš respektuje Koncepci ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého 

kraje, která vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny. Územní 

plán Veliš jednoznačně vymezuje skladebné části územního systému ekologické stability, 

navrhuje opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a je zcela v souladu s cíli 

nadřazených materiálů. 

9.5 Kulturní a historické památky 

Ochrana nemovitých kulturních památek a území vymezených jako památkové zóny 

a rezervace se řídí zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

Hodnocená dokumentace není v rozporu s uvedeným předpisem. 

9.6 Obyvatelstvo 

Usnesením vlády ČR č. 1046 byl v říjnu roku 2003 přijat Dlouhodobý program 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století (Zkráceně 

ZDRAVÍ 21). Program ZDRAVÍ 21 je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé 

a postupné zlepšování všech ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva a navazující na Akční 

plán zdraví a životního prostředí ČR, který schválila Vláda ČR usnesením č. 810 ze dne 

9. prosince 1998. Jedním z cílů tohoto programu je Zdravé a bezpečné životní prostředí (Cíl 

10), přičemž do úkolů územního plánování se promítá Dílčí úkol č. 10.1. - Snížit expozice 

obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody, vzduchu a půdy látkami 

mikrobiálními, chemickými a dalšími, aktivity koordinovat s cíli, stanovenými v Akčním 

plánu zdraví a životního prostředí ČR.  

Návrh ÚP Veliš je v souladu s cíli Akčního plánu pro zdraví a životní prostředí 

a ZDRAVÍ 21, a to především vytvořením podmínek pro plynofikaci obce, pro zavedení 

vodovodní sítě, pro zkvalitnění likvidace odpadních vod a vymezením plochy dopravní 

infrastruktury silniční pro koridor přeložky silnice I/32 v prostoru Starého Místa.  
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dle ustanovení §10h zákona 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů, musí být v rámci implementace ÚP prováděno sledování 

a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. V případě, že předkladatel zjistí 

nepředvídané závažné negativní vlivy provádění koncepce na životní prostředí nebo veřejné 

zdraví, musí zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat 

příslušný úřad (KÚ) a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně ÚP. 

Pro stanovení monitorovacích indikátorů vlivu ÚP na ŽP byly vybrány cíle již dříve 

uvedených strategických dokumentů, které mají potenciální vztah k vymezení zastavitelných 

ploch, a byly navrženy indikátory vlivu na životní prostředí, které jsou shrnuty v Tabulce 

10.1. 

Tab. 10.1: Návrh monitorovacích indikátorů vlivu návrhu ÚP na životní prostředí 

Složka ŽP Cíl ochrany ŽP Monitorovací indikátor 

Voda Posilovat retenční funkci 

krajiny 

 Podíl nových zpevněných ploch, 

 podíl dešťových vod z nově 

zpevněných ploch zasáknutých 

na pozemku a odvedených 

do kanalizace nebo vodoteče. 

 Zlepšovat stav a ekologické 

funkce vodních útvarů 

 Kvalita odpadních vod 

vypouštěných do vodoteče 

a vodních útvarů, 

 podíl čištěných odpadních vod. 

Půda 

 

 

Omezovat nové zábory ZPF 

 

 

 Rozloha nových záborů,  

 rozloha záborů v I. a II. tř. ochrany 

ZPF. 

Ekosystémy, 

ÚSES, VKP 

Zachování biodiverzity 

a stabilizační funkce ÚSES 

v krajině 

 Zásahy do skladebných částí ÚSES, 

VKP a ekosystémů, 

 nově vytvořené skladebné části 

ÚSES. 

Krajinný ráz, 

kulturní dědictví 

Chránit krajinný ráz 

a kulturní dědictví 

 Změna krajinných dominant,  

 vliv na drobné kult. památky, 

 vliv na archeologické lokality. 
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11. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Na základě rozboru vlivu návrhu ÚP Veliš na životní prostředí je návrh požadavků 

na rozhodování ve vymezených plochách v této kapitole rozčleněn na část změn návrhu 

územního plánu a na doporučení, která se týkají rozhodování v území po přijetí ÚP Veliš. 

11.1 Návrh požadavků k zapracování do návrhu ÚP Veliš 

Z vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Veliš na životní prostředí a rozboru ovlivnění jeho 

jednotlivých složek vyplývá, že dostupné nástroje územního plánování k ochraně životního 

prostředí byly v návrhu ÚP Veliš využity. Zpracovatel „Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí“ proto nepožaduje zapracování změn do návrhu ÚP Veliš. Požadavky 

na rozhodování ve vymezených plochách a trasách se týkají období po přijetí ÚP Veliš 

a náleží svým obsahem územním rozhodnutím.  

11.2 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech 

po přijetí ÚP Veliš  

Obecně pro plochy návrhu ÚP Veliš 

 V konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení 

s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity.  

 Při povolování zástavby na plochách odnímaných ze ZPF postupovat tak, aby byla 

zachována možná zemědělská obslužnost neodňatých zemědělsky obhospodařovaných 

pozemků a aby odnímané pozemky byly co nejúčelněji využity. Nezastavěné plochy 

nadále využívat stávajícím způsobem. 

 Péče o sejmutou ornici a její následné využití. Před zahájením výstavby objektů 

na současných zemědělských plochách provést na základě provedeného pedologického 

průzkumu odděleně skrývku ornice v plné mocnosti orničního profilu, rozvézt 

a rozprostřít ji tak, aby bylo zajištěno její hospodárné využití na jiných konkrétně 

vymezených pozemcích. Pokud bude ornice po nějakou dobu deponována, nesmí dojít 

žádným způsobem k jejímu znehodnocení. O využití skryté kulturní zeminy by měl 

rozhodnout orgán ochrany ZPF – zda bude využita na rekultivaci ploch v rámci 

záměru nebo ke zvýšení úrodnosti ploch ZPF s mělkou ornicí. 

 U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného 

zneškodnění splaškových vod.  

 Minimalizovat změny odtokových poměrů v zastavitelných plochách cílenou redukcí 

zpevněných ploch a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod ze střech. 
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 Vliv nadzemního vedení elektřiny na ÚSES a krajinný ráz zmírnit vhodnou lokalizací 

stožárů elektrického vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – 

Jičíněves - TR Staré Místo a výsadbami keřových porostů. 
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ 

Posuzovaný návrh Územního plánu Veliš byl zpracován Ing. arch. Karlem Novotným, 

Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové, autorizace ČKA č. 2039. Pořizovatelem je Obecní 

úřad Veliš, zastoupený Ing. arch. Ivou Lánskou. 

Územní plán Veliš je vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tj. s obsahem 

a řazením podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Koncepci uspořádání a využívání 

území vymezením ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje v členění podle vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

s podrobnějším členěním zohledňujícím specifické podmínky a charakter území.  

Požadavky na územně plánovací dokumentaci byly návrhem zadání územního plánu 

stanoveny v rozsahu, kdy nebylo možné vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních 

využití území ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

v Závěru zjišťovacího řízení podle § 10i, odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, 

proto shledal nezbytnost komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí.  

Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno 

ve smyslu §10i zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu přílohy zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a je zaměřeno na hodnocení souladu 

územního plánu s koncepčními a strategickými národními, krajskými a regionálními 

dokumenty z oblasti životního prostředí, resp. cíli, zásadami a opatřeními stanovenými 

v těchto dokumentech, a na posouzení vymezených rozvojových ploch z hlediska vlivů 

v oblastech: 

 vliv na obyvatelstvo, veřejné zdraví, sociálně-ekonomické vlivy, 

 vliv na ovzduší a klima, fyzikální vlivy, hluk, 

 vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru, 

 vliv na vodu, 

 vliv na horninové prostředí, 

 vliv na půdy - zábor ZPF a pozemků určených k plnění funkcí lesa, 

 vliv na územní systém ekologické stability,  

 vliv na krajinu, krajinný ráz a kulturní dědictví. 

Z procesu vyhodnocení vlivů předmětných záměrů územního plánu na jednotlivé 

složky životního prostředí vyplývá následující významnost identifikovaných vlivů: 
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Významný nepříznivý vliv nebyl shledán.. 

Nepříznivý vliv – jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen vliv části zastavitelných ploch 

na zemědělský půdní fond (Z1 až Z5, Z7 až Z11, K2) vzhledem k jejich vymezení 

na kvalitních zemědělských půdách zařazených dle produkčnosti do I. a II. třídy ochrany ZPF. 

Lokalizace obce však jiné umístění neumožňuje. Významnost nepříznivého hodnocení je 

hodnocena vzhledem k umírněné rozloze většiny zastavitelných ploch na dolní hranici 

nepříznivé škály. 

Mírně nepříznivě je posouzen střet ploch Z1 až Z4 a Z6 s archeologickou lokalitou 

I. kategorie a vliv koridoru nadzemního elektrického vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov – 

Vinary – Volanice – Jičíněves - TR Staré Místo na krajinný ráz. 

Na rozhraní nepříznivého a nevýznamného vlivu byl posouzen střet koridoru 

nadzemního elektrického vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves 

- TR Staré Místo se skladebnými částmi lokálního ÚSES. 

Nevýznamný vliv je predikován pro zábor ZPF v lokalitě K3 a střet ploch Z7, Z8 

a Z10 s s archeologickou lokalitou II. kategorie. 

Příznivý vliv – Návrh ÚP Veliš bude mít pozitivní vliv na snížení dopravní zátěže 

Starého Místa a tím i na zdraví lidí tím, že vymezením plochy Z11 umožní realizaci přeložky 

silnice I/32. Umožněním realizace staveb pro podnikání v oblasti nerušících výrob a služeb 

v plochách smíšených obytných venkovských zakládá ÚP Veliš předpoklad příznivého 

sociálně – ekonomického vlivu. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je pozitivně hodnoceno, že 

návrh ÚP Veliš umožňuje vybudování obecního vodovodu pro obě katastrální území. 

Vymezením ploch smíšených nezastavěného území (NSzv -K1, NSpz), zvýšením rozlohy 

lesních porostů (K3) a vymezením vodní plochy K2 (W) pro dočišťování vod, svedených 

od staveb ze zastavěného území a zastavitelných ploch, předjímá návrh ÚP Veliš kladný vliv 

na podzemní, povrchovou vodu a odtokové poměry v území. V lokalitách K2 a K3 dojde 

k posílení významných krajinných prvků. Vymezení ploch smíšených nezastavěného území – 

přírodních, zemědělských a umožnění přírodě blízkých ekologicko-stabilizačních opatření 

v zemědělských plochách bude příznivé pro životní prostředí jako celek. Dále je mimo vlivy 

jednotlivých rozvojových ploch ploch příznivé pro životní prostředí především vymezení 

skladebných částí ÚSES. 

Významným pozitivním vlivem návrhu územního plánu je, že zachovává celistvost 

území, vytváří kompaktní charakter zastavěných a zastavitelných ploch, neomezuje stávající 

způsob zemědělského využití území, nevkládá do krajiny izolované plochy zástavby, 

respektuje historické dominanty a vytváří podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny. 

Ostatní vlivy byly vyhodnoceny jako nevýznamné až nulové.  

Kumulativní, ani synergické vlivy předkládané koncepce nebyly zjištěny. 

Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou 

v Kap. 11 navržena ochranná opatření, která snižují významnost nepříznivých vlivů. 
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Požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a trasách se týkají období po přijetí ÚP 

Veliš a náleží svým obsahem územním rozhodnutím. .Z vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Veliš 

na životní prostředí a rozboru ovlivnění jeho jednotlivých složek vyplývá, že dostupné 

nástroje územního plánování k ochraně životního prostředí byly v návrhu ÚP Veliš již 

využity.  

Na základě zpracovaného vyhodnocení vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že 

Územní plán Veliš nevyvolá žádné závažné střety s ochranou přírody a krajiny, proto lze 

k Územnímu plánu Veliš vydat souhlasné stanovisko:  

Návrh stanoviska ke koncepci 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán dle § 22 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

vydává ke koncepci „Územní plán Veliš“ 

souhlasné stanovisko. 
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