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HEIS
KR
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PAHs
PM2,5
PM10
POH
PP
PRVK
PUPFL
PÚR ČR
RBC
PK, RBK
ŘSD ČR
SAS
SFŽP
ÚAN
ÚEK
ÚP
ÚPSÚ
ÚSES
ÚSKP
VKP
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České republiky

Agentura ochrany přírody a krajiny
expoziční index troposférického ozónu vyjádřený jako kumulativní expozice
nad prahovou koncentrací 40 ppb (Accumulated Ozone Exposure over
a threshold of 40 Parts Per Billion)
bonitovaná půdně ekologická jednotka
posouzení vlivů na životní prostředí (an environmental impact assessment)
ekvivalentní objemová aktivita radonu
evropsky významná lokalita
hydroekologický informační systém
krajinný ráz
krajský úřad
katastrální území
Královéhradecký kraj
lokální biocentrum
lokální biokoridor
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní památkový ústav
obec s rozšířenou působností
Organizace spojených národů
polycyklické aromatické uhlovodíky
částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 2,5 µm
částice v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm
plán odpadového hospodářství
přírodní památka
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Královéhradeckého kraje
Pozemek určený k plnění funkcí lesa
Politika územního rozvoje České republiky
regionální biocentrum
regionální biokoridor
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Státní archeologický seznam
Státní fond životního prostředí
území s archeologickými nálezy
Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje
územní plán
územní plán sídelního útvaru
územní systém ekologické stability
Ústřední seznam kulturních památek
významný krajinný prvek
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VOC
ZPF
ZÚR
ŽP

těkavé organické látky
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
životní prostředí
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Přehled zkratek – doplnění pro Kap. 14:
SEA 2018
SJ
VP

Vyhodnocení vlivů ÚP Smidary na životní prostředí, listopad 2018
společné jednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb.
veřejné projednání § 52 zákona č. 183/2006 Sb.
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ÚVOD

Posuzovaný Územního plánu Smidary byl zpracován Ing. arch. Karlem Novotným,
Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové, autorizace ČKA č. 2039. Pořizovatelem je
v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Nový Bydžov, Odbor
výstavby a životního prostředí.
Územní plán Smidary 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 Smidary představuje svým obsahem a zaměřením koncepci z oblasti
územního plánování, která nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění (dále jen zákon), dále nelze vyloučit kumulativní povahu vlivu jednotlivých
funkčních využití území ve smyslu zákona EIA a vzhledem k návrhu zadání ÚP nebylo
možné stanovit charakteristiky vlivů koncepce na životní prostředí. Územní plán Smidary tak
naplňuje ustanovení § 10a, odst. 1, písm. a) 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, ze dne 17.06.2016 (č.j. KUKHK-21330/ZP/2016) proto
shledal nezbytnost komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve svém stanovisku č.j. KUKHK19589/ZP/2016 ze dne 1. 6. 2016 dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
vyloučil možný významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády
č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského
seznamu) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
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 „Posouzení vlivu Územního plánu Smidary 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:
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I/58plánu
- OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ
BĚLÁ, I/56 posouzení míry souladu návrhu řešení územního
se zpracovanými
celostátními,
MALÉ A VELÉ
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,



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.

Doplnění pro veřejné projednání
V říjnu 2020 byl předložen k opakovanému posouzení návrh Územního plánu Smidary
upravený na základě konzultací s dotčenými orgány a dle požadavků „Vyhodnocení vlivu
Územního plánu Smidary na životní prostředí“ (dále jen SEA 2018). V rámci zachování
kontinuity a přehlednosti dokumentu včetně posloupnosti provedených změn je doplněna
samostatná Kapitola 14, která shrnuje a vyhodnocuje jednak provedené změny, jednak způsob
zapracování požadavků SEA 2018 do aktualizovaného dokumentu. Kapitola 14 je členěna
následujícím způsobem:
1.

Souhrn provedených změn ÚP Smidary s roztříděním na změny bez vlivu na životní
prostředí, s jednoznačně pozitivním vlivem, a na změny, které budou podrobeny
následnému vyhodnocení.

2.

Soulad návrhu územního plánu je porovnáván se strategickými národními
a regionálními dokumenty, pokud tyto byly aktualizovány, nebo se jich týkají
předmětné provedené změny ÚP Smidary (návaznost na Kap. 1.1 SEA 2018).

3.

Hodnocení způsobu zapracování požadavků SEA 2018 do aktualizovaného dokumentu
(návaznost na Kap. 11.1 a 12 SEA 2018. Kap. 11.1 je tímto rušena).

4.

Hodnocení změn, u kterých byla v Kap. 14.1 zjištěna možnost ovlivnění životního
prostředí nepříznivým způsobem (návaznost na Kap. 4,5, 6, 7 a 8 SEA 2018).

5.

Shrnutí údajů a návrh stanoviska ke koncepci (návaznost na Kap. 12 SEA 2018, která
je tímto rušena a nahrazena Kap. 14.5).
Ostatní části SEA 2018 (Kap. 2, 3, 9, 10, 11.2) zůstávají v platnosti bez doplnění.
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1. STRUČNÉ SHRNUTÍ OBSAHU A HLAVNÍCH CÍLŮ ÚZEMNĚ
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PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE, VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM
1.1 Obsah a cíle územního plánu
ÚP Smidary řeší správní území obce Smidary (ZUJ 570869), které vymezuje
zastavěné území v katastrálním území Chotělice, v katastrálním území Červeněves,
v katastrálním území Křičov, v katastrálním území Loučná Hora a v katastrálním území
Smidary. O pořízení ÚP Smidary rozhodlo zastupitelstvo obce Smidary dne 6.1.2012.
Návrh ÚP Smidary vychází z platného Územního plánu sídelního útvaru Smidary,
který nabyl účinnosti dne 15.11.2000, následně nabyla dne 18.09.2008 účinnosti Změna č. 2
Územního plánu sídelního útvaru Smidary. Cílem návrhu Územního plánu Smidary je provést
aktualizaci zastavěného území vymezeného v ÚPSÚ Smidary, pro nově navržené plochy
jednotlivě prověřit stanovení jejich způsobu využití a provést revizi návrhových
zastavitelných ploch vymezených v ÚPSÚ Smidary, které nebyly dosud využity tak, aby byly
koncepcí vytvořeny podmínky pro udržitelný rozvoj území. Hlavním cílem je ÚP Smidary je
vytvořit předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, ochranu přírody, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel. Zadání územního plánu dále požaduje umístit v území
záměry z nadřazené územně plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje.

1.2 Vztah územně plánovací dokumentace k cílům koncepčních národních
a regionálních dokumentů
Soulad návrhu Územního plánu Smidary je porovnáván s následujícími koncepčními
dokumenty:
 Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1,
 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje,
 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015,
 Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 Severovýchod,
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje,
 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje na období 2016 - 2025,
 Koncepce ochrany přírody krajiny Královéhradeckého kraje,
 Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje,
 Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje,
 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Královéhradeckého kraje – aktualizace,
 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe,
 Povodňový plán Královéhradeckého kraje,
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Cíle, priority a požadavky jednotlivých koncepčních dokumentů jsou dále hodnoceny
podle toho, do jaké míry je s nimi řešení návrhu ÚP Smidary 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 ve znění Aktualizace č. 1
Politika územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1 byla
schválena usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.04.2015. 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).
Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní
infrastruktury a koridory, plochy a rozvojové záměry technické infrastruktury vymezené
v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 se nacházejí mimo
území ORP Nový Bydžov, tudíž i mimo řešené území obce Smidary. Pro ÚP Smidary tak
vyplývají z PÚR ČR pouze obecně platné povinnosti a republikové priority územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, např.
čl. 14 – Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty
území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz
urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity
území, jeho historie a tradice…Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje…
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.
čl. 14a - Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických
funkcí krajiny.
čl. 18 - Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady
pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost.
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území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy)
a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.

čl. 20 –…při územně plánovací činnosti,… respektovat veřejné zájmy např. ochrany
biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů,… Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování ÚSES a zvyšování a udržování ekologické
stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině…
čl. 20a - Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny
pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické
infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel
s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.
čl. 22 – Vytvářet podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika…
čl. 23 - Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.
Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny
a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny;….
čl. 24 – Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky
na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva
a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
čl. 25 - Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva
před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze
atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení
území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené
retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako
alternativy k umělé akumulaci vod.
čl. 26 - Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich
veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.
čl. 27 – Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury
v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
čl. 30 – Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování
odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života
v současnosti i v budoucnosti.
Hodnocení: ++
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vyplývajících z PÚR ČR. Návrh ÚP Smidary je vypracován v souladu s obecně platnými
zásadami pro územní plánování, které stanovuje PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. Návrh
ÚP chrání a rozvijí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického
architektonického a archeologického dědictví. Formou nových zastavitelných ploch je v ÚP
navržen rozvoj sídelních funkcí představovaných plochami s rozdílným způsobem využití,
u kterých je předpoklad, že nenaruší krajinný ráz ani urbanistickou kompozici krajiny.
V souladu s požadavky zajištění veřejné infrastruktury vymezuje ÚP Smidary zastavitelné
plochy Z22 (TI) pro realizaci čistírny odpadních vod a zastavitelnou plochu Z26 (DS)
pro realizaci přeložky silnice II/327. Podrobné vyhodnocení souladu návrhu ÚP Smidary
s PÚR ČR a s republikovými prioritami územního plánování je obsahem Kap. B.1
Odůvodnění ÚP Smidary.

1.2.2 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje
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. Dne 10.9. 2018 Zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje, která nabyla účinnosti dne 3.10.2018.
ZÚR zpřesňuje rozvojové oblasti a osy, vymezené v PÚR ČR, a vymezuje rozvojové
oblasti, rozvojové osy a rozvojová centra krajského významu. Území obce Smidary neleží
v žádné rozvojové ose.
Mimo obecně platných priorit a zásad územního plánování kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území ze ZÚR KHK ve znění Aktualizace č. 1 pro správní území obce
Smidary vyplývá požadavek na vymezení a územní zpřesnění následujících ploch a koridorů
(viz Obr. 1.1):


DS48 II/327 – v prostoru Nového Bydžova,



TE3 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves – TR Staré Místo,



Regionální skladebné části ÚSES: 991 Chotělická Cidlina, H042 Skřivanská Cidlina,
RK1249, RK1250/1, RKH025.
Hodnocení: ++

Návrh ÚP Smidary respektuje územní požadavky ZÚR KHK vzhledem k záměrům
ve správním území obce Smidary a upřesňuje koridory pro dopravní stavbu, stavbu technické
infrastruktury a navrhuje následující veřejně prospěšná opatření s možností vyvlastnění:


biocentrum regionálního významu 991 Chotělická Cidlina (plocha VU1)



biocentrum regionálního významu H042 Skřivanská Cidlina (plocha VU2)
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biokoridor regionálního významu RK 1250/1 (plocha VU4)



biokoridor regionálního významu RKH025 (plocha VU5)
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Podrobné vyhodnocení souladu návrhu ÚP Smidary se ZÚR KHK a úkoly územního
plánování, které stanovuje, jsou obsahem Kap. B.2 Odůvodnění ÚP Smidary.
Obr. 1.1. Plochy a koridory nadmístního významu a nadregionální ÚSES v obci
Smidary (zdroj http://www.kr-kralovehradecky.cz)

1.2.3 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 je jedním z významných
koncepčních dokumentů strategického zaměření určující hlavní směry rozvoje kraje na období
sedmi let. Nastavení předběžných podmínek Evropské unie ve vazbě na Strategii regionálního
rozvoje ČR 2014 – 2020 vyžaduje nastavení základních strategických dokumentů do roku
2020. Ve vztahu k ÚP Smidary lze jmenovat následující:
2.1 Napojit Královéhradecký kraj na nadřazenou dopravní síť meziregionálního
a přeshraničního významu.
2.2 Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost dopravy
a bezpečnost obyvatel.
3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení volného času
pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky.
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ochranu před povodněmi.
Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické zátěže na území
Královéhradeckého kraje.
Zajistit udržitelné zásobování energiemi a jejich šetrné využívání na celém území
Královéhradeckého kraje
Chránit všechny složky životního prostředí, šetrně pečovat o krajinu a přírodní
ekosystémy a podporovat rozvoj ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty.

Hodnocení: ++
ÚP Smidary podporuje rozvoj sportu a navrhuje koridory pro cyklistickou a pěší
dopravu v plochách Z19, Z20, Z21, Z23 a Z27.
ÚP Smidary zlepšuje stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na plynulost
dopravy a bezpečnost obyvatel tím, že vymezuje na území obce Smidary v katastrálním území
Červeněves koridor přeložky silnice II/327, která je plánována v prostoru Nového Bydžova
a zasahuje dále i do území obcí Skřivany, Sloupno a Starý.
ÚP Smidary podporuje udržitelné zásobování energiemi a vymezuje koridor technické
infrastruktury nadmístního významu pro nadzemní elektrické vedení 2x110 kV TR Nový
Bydžov - Vinary - Volanice - Jičíněves - TR Staré Místo, v ZÚR evidovaný pod označením
TE3, procházející katastry Smidary a Křičov.
ÚP Smidary respektuje záplavové území v údolní nivě vodních toků Cidliny i Javorky.
Navržené zastavitelné plochy nezasahují do aktivní zóny záplavového území.
Zájmy uspořádání krajiny, ochrany krajinného rázu a ochrany přírody jsou podpořené
vymezením ÚSES regionálního a lokálního významu.

1.2.4 Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 Severovýchod
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 23.05.2016 opatření obecné povahy
o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, které se oznamuje
veřejnou vyhláškou. Program je vydáván v souladu s § 9 odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a nahrazuje program ke zlepšení kvality
ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
zákonů. Cílem Programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované
kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity dle bodu 1 až 3 přílohy č. 1 zákona
jsou v zóně Severovýchod - CZ05 překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat
a to na celém území zóny.
Z analýzy kvality ovzduší vyplývají následující řešené znečišťující látky pro území
zóny Severovýchod, která zahrnuje Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj:
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koncentrace,
benzo(a)pyren - dochází k překračování ročního imisního limitu,
NO2 – dle prostorové interpretace imisních dat ČHMÚ byl v roce 2008 překročen
imisní limit pro NO2,
kadmium (pouze Liberecký kraj – Tanvald).

Ostatní znečišťující látky nejsou již delší časové období překračovány a nelze důvodně
předpokládat, že by k překročení mělo v budoucnu dojít.
Program určuje prioritní města a obce, na jejichž území dochází k překročení imisních
limitů. Prioritní města a obce jsou rozdělena do 4 kategorií, podle počtu překročených
imisních limitů v prostoru obytné zástavby a podle počtu obyvatel. Území obce Smidary
nespadá do žádné z uvedených kategorií. Program stanoví emisní stropy pro silniční dopravu
(pouze pro obce s počtem obyvatel nad 5000), vyjmenovává stacionární zdroje, u nichž byl
identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu a dále opatření ke snížení
emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v zóně. Programem jsou stanoveny i gesce za jednotlivá
opatření. Na úrovni obcí a s vazbou na Územní plán Smidary lze řešit:









Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí.
Podpora cyklistické dopravy.
Podpora pěší dopravy.
Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu.
Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně.
Podpora přeměny topných systémů v domácnostech - instalace a využívání nových
nízkoemisních či bezemisních zdrojů energie.
Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury, rozšiřování sítí zemního
plynu a soustav zásobování tepelnou energií.
Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné
zástavbě.
Hodnocení: ++

Územní plán Smidary je v souladu s předmětným koncepčním materiálem. Obec
Smidary je zásobovaná zemním plynem a Územní plán Smidary počítá s plynofikací
navrhovaných zastavitelných ploch. Vymezením plochy Z26 (DS) pro přeložku silnice II/327
v prostoru Nového Bydžova přispívá ÚP Smidary k předpokladu snížení koncentrací
polutantů z liniových zdrojů v Novém Bydžově a Skřivanech. Návrh ÚP Smidary vytváří
předpoklady pro rozvoj ekologických forem dopravy, tj. pěší a cyklistické dopravy (plochy
Z19 až Z21, Z27) a současně pro lepší využití a dosažitelnost železniční dopravy vymezením
plochy Z23 (DS), navazující na železniční trať č. 040.
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1.2.5 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého
kraje , NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (dále jen PRVK) 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. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací navrhuje rozvoj
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod spolu s časovým
upřednostněním v jednotlivých lokalitách kraje s ohledem na vlastnické vztahy, možnosti
financování a ekonomickou průchodnost navržených postupů.
Karta obce Smidary byla aktualizována v roce 2013 s návrhem vybudovat novou
oddílnou kanalizaci a ČOV s tím, že stávající nevyhovující kanalizace bude použita
pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Původní předpokládaná kapacita ČOV
se aktualizací zvýšila na 2 000 EO, aby mohly být napojeny všechny místní části.
Vzhledem k rozvoji vodovodů je počítáno pouze s postupným napojováním nově
zastavěných lokalit prodloužením řadů a prováděním běžné údržby.
Hodnocení: ++
Obec má vybudovaný obecní vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy
Východní Čechy, napojeného na zdroje vody mimo území obce Smidary. Zastavitelné plochy
v dosahu tohoto vodovodu, navržené Územním plánem Smidary, bude možno na tento
vodovod napojit.
Obec Smidary aktuálně buduje ucelený systém obecní kanalizace s likvidací
odpadních vod na obecní čistírně odpadních vod, která je navržena v území mezi Smidary
a Červeněvsí v katastrálním území Červeněves, poblíž silnice II/327 v ploše Z22 (TI). ÚP
Smidary navrhuje v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací realizaci stokové sítě
ve všech částech obce s napojením na centrální obecní čistírnu odpadních vod a postupné
dobudování stokové sítě v souvislosti s rozvojovými záměry obce.
Odvedení dešťových vod bude nadále řešeno svedením do vodoteče. Preferováno je
vsakování dešťových vod na místě.

1.2.6 Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje na období 2016
2025
Plán odpadového hospodářství HK byl zpracován na základě § 43 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“), který ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového
hospodářství kraje pro jím spravované území. Účelem plánu odpadového hospodářství kraje
je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU
v oblasti odpadového hospodářství na území kraje a s tím spojené ekonomické dopady. Plán
odpadového hospodářství HK je zpracován na dobu 10 let tj. na období 2016 až 2025.
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jsou promítnuty i v POH KHK jsou:

1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví
a životní prostředí
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské "recyklační společnosti".
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství

V dokumentu je dotčené území zmíněno v souvislosti se zařízením na zpracování
autovraků, konkrétně se jedná o autovraky a kovy (provozovatel Josef Kodr, kapacita 200).
Pro ÚP Smidary nevyplývají z dokumentu žádné konkrétní požadavky.
Hodnocení: 0

1.2.7 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. 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:

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.
Z hlediska priority snižování antropogenních vlivů na skladebné části ÚSES stanoví
koncepce následující stěžejní zásady:

Ochrana všech stávajících prvků ekologické stability a vhodných lokalit pro založení
a doplnění chybějících prvků.

Zpracování prostorově funkčního vymezení prvků ÚSES regionálního významu.

Zajištění jednotnosti a návaznosti zpracovaných podkladů ÚSES všech územně
správních jednotek.
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: +
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ÚSES a současně byla koordinována návaznost na sousední územně plánovací dokumentace.
Při vymezení bylo využito především přírodě blízkých ploch břehové zeleně, ploch lesů
a rozptýlené krajinné zeleně.

ÚP Smidary respektuje evropsky významnou lokalitu) soustavy NATURA 2000
CZ0520184 Veselský háj. V návaznosti na vodní tok Mlýnská Javorka, který je součástí EVL
CZ0523273 Javorka a Cidlina – Sběř vymezuje vodní plochu K1.
ÚP Smidary nepožaduje zábor lesních porostů. ÚP Smidary podporuje zvýšení
retenční i produkční schopnosti krajiny při zachování prostupnosti krajiny. Pozitivní vliv na
flóru a faunu v řešeném území bude mít rovněž umožnění zvýšení koeficientu ekologické
stability území v plochách smíšených nezastavěného území – přírodních, zemědělských.

1.2.8 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
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 (celkové),
snížení spotřeby fosilních paliv (záměna za biomasu),
snížení emisního zatížení v území,
snížení produkce oxidu uhličitého,
ekonomická efektivnost navržených opatření.

Dokument uvádí zemědělský subjekt umístěn v dotčeném území, dodavatele biomasy
pro elektrárnu EKEZ s.r.o. u Hradce Králové. Konkrétně se jedná o subjekt V+H BETTA,
2 400 t/r.
Hodnocení: ++
V ÚP Smidary je vymezen koridor technické infrastruktury nadmístního významu
pro nadzemní elektrické vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov - Vinary - Volanice - Jičíněves TR Staré Místo, v ZÚR evidovaný pod označením TE3, procházející katastry Smidary
a Křičov.
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plochy pro výstavbu cca 97 rodinných domků a prostor pro technické vybavení obce (ČOV).
Podstatná část předpokládané výstavby je situována v katastrálním území Smidary (56 RD).
Menší rozvoj je navrhován v ostatních místních částech celkově (41 RD). U navrhované
výstavby lze předpokládat běžný bytový odběr elektrické energie vzhledem k tomu, že
v rámci řešeného území je realizováno dvoucestné zásobování energiemi (elektřina a zemní
plyn). Zásobování obce Smidary elektrickou energií je řešeno z nadzemního vedení VN 302
systémem 35 kV, výkonově zajištěného z TR 110/35 kV Nový Bydžov. Zásobování
obyvatelstva a drobných služeb v předmětném území zajišťuje 10 elektrických stanic (TS)
35/0,4 kV s instalovaným transformačním výkonem 2470 kVA. Průmyslový odběr, který je
soustředěn zejména v prostotu Smidar je zásobován z TS 447 a TS 864. Provozovatelem
elektrického systému je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

1.2.9 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 a životního
prostředí. Koncepce formuluje úkoly a nástroje pro dosažení těchto cílů, přičemž z hlediska
územního plánování lze jmenovat následující


V závislosti na výrobních podmínkách orientovat se na ekologické zemědělství,
rozšiřování podílu mimoprodukčních funkcí a údržbu krajiny.



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 Smidary je v souladu s uvedeným koncepčním materiálem tím, že věnuje
pozornost biodiverzitě a environmentálním opatřením v krajině vymezením sítě ÚSES,
vodních ploch a část ploch vymezuje jako „plochy smíšené nezastavěného území – přírodní,
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stability území.

1.2.10 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.
Pro dotčené území obce Smidary z předmětné koncepce nevyplývají konkrétní
požadavky na nové úseky cyklotras. V současné době jí prochází značené cyklotrasy (viz Obr.
1.3.) č. 4290: Kladruby nad Labem (Pardubický kraj) – Ohnišťany a č. 4284: Chotělice - Bílé
Vchynice.
Obr. 1.3: Cyklotrasy v dotčeném území (zdroj www.mapy.cz)
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Územní plán Smidary zvyšuje bezpečnost stávající značené cyklotrasy 4290
vymezením ploch Z19 až Z21, stabilizuje stávající cyklotrasu 4284 a vytváří předpoklady
pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy a současně pro lepší využití a dosažitelnost železniční
dopravy vymezením plochy Z23 (DS), navazující na železniční trať č. 040, a plochy Z27 (DS)
určenou pro komunikaci pro pěší a cyklisty podél silnice II/327 v úseku Smidary - Chotělice.

1.2.11 Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
Plán dílčího povodí Horního a středního Labe je zpracován pro II. plánovací období
2015 - 2021. Program opatření se skládá z návrhu opatření, které jsou obsaženy
v jednotlivých kapitolách plánu. Rámcovými cíli dle směrnice o vodách je dosáhnout dobrého
stavu vod, zajistit nezhoršování stavu a zamezit vnosu prioritních látek.
Území obce Smidary je situováno ve vodních útvarech Javorka od pramene po ústí
do toku Cidlina, označeném HSL_1380 a Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok
Bystřice, označeném jako HSL_1400. Ekologický stav těchto vodních útvarů je nevyhovující.
Dokument uvádí pro dotčenou oblast konkrétní opatření k dosažení cílů:
Opatření ID HSL207070
Název opatření: Smidary - odkanalizování Smidar a okolních obcí - variantní řešení,
(LA100136)
Vliv: Bodové zdroje znečištění
Popis opatření: Objekty jsou často napojeny přímo, bez jakéhokoliv čištění a jsou vyústěny
do přilehlých vodotečí. Kanalizace je vybudována bez jasné koncepce, je různých profilů
i materiálů. S ohledem na technický stav stok je možné tyto prvky využít jako oddílnou
dešťovou kanalizaci. Předpokládá se výstavba kanalizace a nové ČOV mezi obcí Smidary
a Červeněves s kapacitou ČOV 1 955 EO, 205,3 m3/den. 12 820 m gravitační a 6 740 m
tlakové kanalizace. V jednotlivých obcích se navrhuje kompletně nová splašková kanalizace.
Na ČOV budou napojené místní částí obce Smidary - Křičova a Loučné Hory, a popř.
i odpadní vody ze všech místních objektů občanské vybavenosti a malých firem
Opatření ID HSL207137
Název opatření: Kanalizace a ČOV Smidary
Vliv: Bodové zdroje znečištění
Popis opatření: Obec Smidary s obcemi Chotělice a Červeněves mají v současné době
jednotný gravitační kanalizační systém pro veřejnou potřebu, který není zakončen centrální
čistírnou odpadních vod, ale je zakončen volnými výústmi do ramene Cidliny, příp.
Mlýnského náhonu, potoka Řečice, část melioračním odpadem do Javorky. Odpadní vody
jsou v současné době částečně předčištěny v septicích a nebo domovních ČOV u jednotlivých
nemovitostí. Účinnosti těchto čistících zařízení jsou různé, ve většině případů nedostatečné
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dnešním požadavkům po stránce vodohospodářské.

Obec má připraven projekt „Kanalizace a ČOV Smidary“, který předpokládá vybudování
nové oddílné splaškové kanalizace v délce 5.343 m gravitačních stok, 3 čerpacích stanic a
1038 m výtlačných řadů a centrální čistírny odpadních vod. Na tuto akci navazují projekty
„Kanalizace Červeněves“ a „Kanalizace Chotělice“. Kapacita centrální ČOV 2000 EO je
připravena pro postupné dobudovávání gravitačních kanalizačních systémů (s využitím
čerpacích stanic a výtlačných úseků). Cílem je aby odpadní vody ze všech částí obce
(Smidary, Červeněves, Chotělice, Loučná Hora, Křičov) byly odvedeny kanalizačním
systémem oddílné kanalizace na centrální ČOV, jejíž parametry zajistí plnění evropské a
národní legislativy.
Hodnocení: ++
ÚP Smidary je s požadavky Plán dílčího povodí Horního a středního Labe v souladu.
Obec Smidary aktuálně buduje ucelený systém obecní kanalizace s likvidací odpadních vod
na obecní čistírně odpadních vod, která je navržena v území mezi Smidary a Červeněvsí
v katastrálním území Červeněves, poblíž silnice II/327 v ploše Z22 (TI). ÚP Smidary
navrhuje v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací realizaci stokové sítě ve všech
částech obce s napojením na centrální obecní čistírnu odpadních vod a postupné dobudování
stokové sítě v souvislosti s rozvojovými záměry obce.

1.2.12 Povodňový plán Královéhradeckého kraje
Povodňový plán Královéhradeckého kraje byl zpracován v roce 2004. Dokument je
pravidelně aktualizován, poslední aktualizace dokumentu (v pořadí již 45.) byla provedena
v lednu 2018. Pro území obce Smidary vyplývá z předmětné koncepce toto protipovodňové
opatření:

Smidary – Chotělice - stabilizace a zkapacitnění toku Cidliny ř. km 48,55 – 51,87
s datem realizace do 31. 12. 2021.
Hodnocení: 0
Jedná se o opatření, které se nepromítá do územního plánu. ÚP Smidary respektuje
vyhlášené záplavové území v údolní nivě vodních toků Cidliny i Javorky. Aktivní zóna
záplavového území nezasahuje do navržených zastavitelných ploch s výjimkou plochy Z27
(DS) určené pro komunikace pro pěší a cyklisty podél silnice II/327 Smidary - Chotělice,
která prochází, tak jako silnice II/327, záplavovým územím včetně aktivní zóny. Dále
ze zastavitelných ploch zasahuje záplavové území pouze část zastavitelné plochy Z7, která je
situována v proluce mezi stabilizovanými plochami zastavěného území.
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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.
Pro území obce Smidary tedy nejsou Regionální surovinovou politikou KHK vzneseny
žádné požadavky.
Hodnocení: 0
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2. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚP SMIDARY K CÍLŮM OCHRANY
MALÉ A VELÉ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ
ÚROVNI
Návrh Územního plánu Smidary byl Kap. 1 srovnán s prioritami a hlavními cíli
koncepčních dokumentů pro oblast životního prostředí na národní a krajské úrovni. Návrh ÚP
Smidary z těchto strategických koncepčních dokumentací vychází a územně zpřesňuje část
záměrů v nich obsažených.
Návrh Územního plánu Smidary je v souladu s cíli většiny nadřazených strategických
dokumentů, nebo s nimi není v přímém rozporu.
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3. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MALÉ A VELÉ
V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A JEHO PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI,
POKUD BY NEBYLA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
UPLATNĚNA
3.1 Vymezení území
Obec Smidary se nachází v Královéhradeckém kraji, přibližně šest kilometrů severně
od města Nový Bydžov, který je pro Smidary obcí s rozšířenou působností. Krajské město
Hradec Králové se nachází asi 35 km jihovýchodním směrem. Obec Smidary se člení na pět
katastrálních území a současně ji tvoří pět místních částí – Smidary, Křičov, Červeněves,
Chotělice, Loučná Hora.
V obci bylo k 1. lednu 2018 přihlášeno k trvalému pobytu 1541 obyvatel (zdroj
www.mvcr.cz).
Obec leží na soutoku Cidliny a Javorky, obě protékají územím od severních směrů
k jihu. Osou území je také železniční trať Chlumec nad Cidlinou – Trutnov, se železniční
stanicí Smidary. Dopravní obslužnost je dále zajišťována komunikacemi II/327 a II/280.

Obr. 3.1: Poloha obce Smidary v rámci České Republiky (www.mapy.cz)
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Obr. 3.2: Území obce Smidary (nahlizenidokn.cuzk.cz)

Obr. 3.3: Ortofotomapa obce Smidary a okolí (www.mapy.cz)
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3.2.1 Klimatologická charakteristika
Klimatické podmínky Smidar jsou dány nadmořskou výškou a orografickými poměry.
Podle mapy klimatických oblastí (Quitt, 1971) náleží sledované území do teplé oblasti T2.
Charakteristiky klimatické oblasti jsou shrnuty v tabulce níže.
Obr. 3.4: Mapa klimatických oblastí (Quitt, 1971)

Tab. 3.1: Charakteristika klimatických oblastí
Klimatická charakteristika

T2

Počet letních dnů
50-60
Počet dnů s průměr. tepl. 10 oC a více
160-170
Počet mrazových dnů
100-110
Počet ledových dnů
30-40
o
Prům. teplota v lednu ( C)
-2 až -3
o
Prům. teplota v červenci ( C)
18-19
o
Prům. teplota v dubnu ( C)
8-9
Prům. teplota v říjnu (oC)
7-9
Prům. poč. dnů se srážkami 1mm a více
90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období
350 - 400
v mm
Srážkový úhrn v zimním období v mm
200-300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
40-50
Počet dnů zamračených
40-50
Počet dnů jasných
120-140

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
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kadmium, arsen, nikl, benzo(a)pyren (indikátor znečištění polycyklickými aromatickými
uhlovodíky) jako znečišťující látky v částicích PM10, a troposférický ozón 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.

Kvalita ovzduší v Královéhradeckém kraji je dlouhodobě ovlivňována především
vývojem v sektoru dopravy, průmyslu a také lokálním vytápěním domácností. Aktuální
situace je pak podmíněna meteorologickými podmínkami. Podle ročenky Českého
hydrometeorologického ústavu Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2016
nebyly v rámci území Královéhradeckého kraje a ani obce s rozšířenou působností Nový
Bydžov překračovány imisní limity NO2, benzenu, oxidu uhelnatého a těžkých kovů. 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). Na území
obce s rozšířenou působností Nový Bydžov nebyl v roce 2016, ani v předešlých letech
překračován cílový limit pro troposférický ozón.
Naopak cílový imisní limit pro BaP byl v roce 2016 překročen na 51,46% území kraje
(65,9% území obce s rozšířenou působností). Hlavním zdrojem znečištění ovzduší
polycyklickými aromatickými uhlovodíky je nedokonalé spalování fosilních paliv. Jedná se
především o emise z automobilové dopravy, dále pak spalování odpadů nebo energetika.
V menších obcích přetrvává znečištění z vytápění domácností, které používají nekvalitní tuhá
paliva a zároveň často spalují i odpady. Samotná obec Smidary leží na trase silnice II/327,
kde projíždělo v roce 2016 téměř 2 500 vozidel denně, a patří tedy k středně zatíženým
komunikacím (http://scitani2016.rsd.cz). Ostatní komunikace v rámci obce jsou méně
dopravně vytížené.

3.2.3 Voda
Povrchové vody
Řešené území se nachází hydrologicky v povodí řeky Labe (dílčí povodí Horního
a středního Labe), správa toků v oblasti náleží státnímu podniku Povodí Labe. Hlavními
vodními útvary ve správním území obce jsou Cidlina a Javorka, dále Řečice a jejich přítoky.
Dílčí povodí uvedených vodních toků jsou:
 1-04-02-0231-0-00 Cidlina
 1-04-02-0470-0-10 Smrkovický potok
 1-04-02-0233-0-00 Cidlina
 1-04-02-0240-0-00 Řečice
 1-04-02-0250-0-00 Cidlina
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1-04-02-0480-0-00 Javorka
1-04-02-0460-0-00 Javorka
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Obr. 3.5: Mapa povodí (zdroj: HEIS VÚV T.G.M.)

Na Cidlině a Javorce jsou stanovena záplavová území (Q5,Q20,Q100), včetně
aktivních zón záplavových území – v délce vodního toku v zastavěném území.
Podle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. patří vodní toky v oblasti mezi povrchové vody
vhodné 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.
V místní části Červeněves se nachází zdroj podzemní vody „Červeněves studna“ –
ochranné pásmo vyhlášeno na základě rozhodnutí zn. VLHZ 182-2/2358-14-3/77-Ka ze dne
02.05.1977. Jedná se o studnu pro 6 bytových jednotek (významnější zdroje podzemní vody
se nachází u Nového Bydžova, příp. u Vysokého Veselí).
Povodí Labe pravidelně sleduje kvalitu vody v tocích. 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
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V rámci sledovaného území je kvalita povrchových vod sledována na Javorce v profilu
Ostroměř, č. profilu: CHMI_3140, ř. km 16,65. Hodnocení jakosti vody v tomto profilu
v letech 2013 - 2014 je shrnuto v následující tabulce. Javorka v tomto profilu je hodnocena
jako mírně znečištěná.
Tab. 3.2: Jakost povrchové vody ve vloženém profilu
ukazatel
teplota vody

jednotka

minimu maximu
průměr medián
m
m

°C

reakce vody

C90

C95

imisní
limity

0.7

18.5

9.5

9.6

17.5

18.5

29

7.2

8.9

7.9

7.9

8.4

8.7

6-9

třída
jakosti

elektrolytická konduktivita

mS/m

35.0

80.5

48.2

47.2

51.3

55.9

biochemická spotřeba kyslíku BSK-5

mg/l

1.1

4.4

2.5

2.5

3.5

3.6

3.8

II.

chemická spotřeba kyslíku dichromanem

mg/l

4.8

29.0

13.0

11.0

20.5

25.4

26

II.

amoniakální dusík

mg/l

<0.01

1.40

0.15

0.11

0.20

0.24

0.23

I.

dusičnanový dusík

mg/l

2.1

5.0

3.5

3.5

4.5

4.6

5.4

II.

celkový fosfor

mg/l

0.06

0.23

0.12

0.12

0.19

0.22

0.15

III.

II.

(https://voda.gov.cz/portal/isvs/chmu/jvp/cz/mereni_CHMI_3140.htm).
imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)

Ze stojatých vod je významná vodní nádrž Medříč a několik menších vodních ploch
podél zastavěného území Smidar.
Podzemní voda
Území náleží do hydrogeologického rajónu Labská křída č. 4360 v povodí Labe. Jedná
se o hydrogeologický rajón v sedimentech svrchní křídy, v základní vrstvě.
Svrchnokřídové sedimenty jsou nejrozšířenější geologickou jednotkou v povodí Labe.
Ve vrstevním sledu křídy byla ověřena existence vrstevních kolektorů značného plošného
rozsahu s živým oběhem podzemních vod. Souvisle zvodněné kolektory vytvářejí rozsáhlé
hydraulicky spojité nádrže podzemních vod. Česká křídová pánev je území s největšími
zásobami podzemních vod v České republice.
První vrstevní kolektor je tvořen pískovci a slepenci cenomanského stáří, souvislé
zvodnění dosahuje 5-15 m. Hladina je napjatá, propustnost průlinovo-puklinová.
Transmisivita je nízká <0,0001. Mineralizace =>1 g/l, chemický typ Na-Ca-HCO3-Cl.
Přípovrchovou zónu tvoří jílovce a slínovce, souvislé zvodnění může dosahovat 15 až
50 m. Hladina je volná, propustnost průlino – puklinová. Transmisivita je nízká <0,0001,
mineralizace 0,3-1 g/l, typu Ca-Na-HCO3.

30

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP SMIDARY

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

I/58 -(zdroj:
OSTRAVAhydro.chmi.cz)
ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Obr. 3.6: Hydrogeologický rajón č. 4360 Labská křída
MALÉ A VELÉ

3.2.4 Geomorfologie, geologie
Dle geomorfologického členění (Demek a kol., 1987) je sledované území součástí
hercynského systému, provincie Česká Vysočina:
Provincie

ČESKÁ VYSOČINA

Subprovincie IV Česká tabule
Podsoustava C Východočeská tabule
Celek 1 Východolabská tabule
Podcelek

A Cidlinská tabule

Okrsek

1 Novobydžovská tabule

Okrsek

2 Ostroměřská tabule
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Novobydžovská tabule tvoří západní část Cidlinské tabule, Ostroměřská tabule tvoří
její střed. Obě jsou ploché pahorkatiny v povodí Cidliny a Javorky, spočívající převážně
na slínovcích a jílovcích středního turonu, svrchního turonu až coniaku, s pleistocenními
štěrky a písky, sprašemi. Pro Novobydžovskou tabuli je charakteristický slabě rozčleněný
erozně akumulační reliéf se sprašovými pokryvy a závějemi, s výskytem zbytků
staropleistocenních a středopleistocenních říčních teras Cidliny, s údolními nivami Cidliny
a Javorky a strukturně denudačními plošinami.
Reliéf Ostroměřské tabule je slabě rozčleněný erozně denudační, se strukturně
denudačními plošinami a plochými hřbety a zbytky pleistocenních říčních teras Javorky
na svědeckých vrších.
Území leží v oblasti České křídové pánve - největšího v Česku dochovaného
sedimentačního prostoru, který se rozprostírá od Drážďan v Sasku, v Česku přes Děčín,
severními Čechami přes Polabí až k Blansku u Brna. Vznikla ve svrchní křídě v jediném
sedimentačním cyklu (stupně cenoman až santon). Původní rozsah byl mnohem větší než jeho
současný zbytek, jelikož značná část pánve podlehla pokřídové erozi a vrásnění. Větší část
pánve tvoří geomorfologickou jednotku Česká tabule.
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Obr. 3.8: Geologická mapa (zdroj: mapy.geology.cz/)I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

3.2.5 Krajinný pokryv, půdní fond
Krajinný pokryv
Skladba krajinného pokryvu je zřejmá z obrázku níže. Jedná se převážně o zemědělsky
využívané území s ornými půdami, loukami, a listnatými lesy, s ostrůvky městské zástavby.

33

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP SMIDARY

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

Obr. 3.9: Krajinný pokryv (zdroj: mapy.nature.cz)
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Legenda:

Půda
V povodí středního toku Cidliny vystupují na poměrně velkých plochách černice
fluvické, příp. fluvické glejové či pelické. Tyto půdy, vyvinuté z nezpevněných
bezkarbonátových substrátů, se vyznačují vyšším obsahem humusu než okolní černozemě.
Vyskytují se v depresních polohách černozemních oblastí a na těžších substrátech.
Typické umístění šedozemě modální je periferně od černozemí na sprašových
substrátech. V povodí Javorky na bezkarbonátových nivních sedimentech na severu území
se vyvinuly fluvizemě.
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pelozemě kambické, s tendencí k oglejení, případně černice pelické.

Obr. 3.10: Půdní mapa 1:250 000 – klasifikace dle TKSP a WRB (zdroj: geoportal.gov.cz)

Legenda:
SEm šedozem modální, HNm hnědozem modální, FLm fluvizem modální,
CCp černice pelická, CCf černice fluvická, CCfq černice fluvická glejová,
PEk pelozem kambická, PEg pelozem oglejená, CExp černozem černická pelická
3.2.6 Ochrana přírody
3.2.6.1 Maloplošná zvláště chráněná území
PP Veselský háj
Veselský háj je jedním z nejzachovalejších lesních celků v oblasti mezi Jičínem
a Hradcem Králové. V roce 1998 bylo nařízením Okresního úřadu v Jičíně č. 1/1998 území
Veselského háje spolu s rybníkem Smrkovák vyhlášeno přírodní památkou o rozloze
106,1508 ha. Účelem zřízení přírodní památky bylo zachování přirozeného dubohabrového
háje s teplomilnou květenou a ochrana rybníka jako důležité ornitologické lokality. Rybník
Smrkovák byl v roce 2011 vyhlášen samostatnou přírodní památkou. V roce 2014 došlo
k novému vyhlášení přírodní památky Veselský háj na současné rozloze 444 ha.
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Carpinetum a starých acidofilních doubrav s dubem letním (Quercus robur). V nich vytvořit
vhodné podmínky pro silně ohrožené druhy hvozdík pyšný (Dianthus superbus L. s.s.),
kosatec sibiřský (Iris sibirica) a další zvláště chráněné druhy rostlin.

PP Javorka a Cidlina
Úsek Javorky mezi ústím do Cidliny (včetně starého koryta u Skřivan, cca 600 m
dlouhého a včetně Mlýnské Javorky odbočující z Javorky pod Starými Smrkovicemi)
u Skřivan a Chomuticemi. Úsek ve Starých Smrkovicích byl mezi lety 1997 - 1999
vybagrován, čímž došlo k částečné likvidaci populace velevruba tupého (Unio crassus), která
se však obnovuje. Lokalita dále zahrnuje Cidlinu mezi Vysokým Veselím a Novým
Bydžovem (včetně náhonů). Okolními pozemky jsou nejčastěji poměrně intenzivně
obhospodařované vlhké louky s výskytem modráska bahenního (Maculinea nausithous).
Dlouhodobým cílem je zajištění stabilní populace velevruba tupého (Unio crassus),
modráska bahenního (Maculinea nausithous) a dalších chráněných či ohrožených druhů
rostlin a živočichů a vhodná údržba biotopů vodních toků, ve vazbě na využívání vodních
toků a okolních pozemků. Žádoucí je zachování a zlepšení hydromorfologických parametrů
vodních toků a navazující nivy a zlepšení fyzikálně-chemických vlastností vody. Zajištění
a zlepšení stavu biotopu lučních porostů, které jsou nezbytné pro rozvoj populace modráska
bahenního a dalších druhů ohrožených druhů entomofauny.
Obr. 3.11: Maloplošná zvláště chráněná území (mapy.nature.cz)
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3.2.6.2 Natura 2000
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Evropsky významná lokalita
CZ0520184 Veselský háj

Nařízením vlády č. 132/2005 Sb. byl Veselský háj zařazen do seznamu Evropsky
významných lokalit pod kódem CZ0520184 Veselský háj (dále jen „EVL“). EVL byla
rozhodnutím Evropské komise ze dne 10.1.2011 (2011/64/EU) zařazena do evropského
seznamu. Nařízením vlády č. 208/2012 ze dne 25. dubna 2012 byla lokalita vyhlášena
Evropsky významnou lokalitou CZ0520184 Veselský háj.
CZ0523273 Javorka a Cidlina-Sběř
Nařízením vlády č. 208/2012 Sb., byla vyhlášena evropsky významná lokalita Javorka
a Cidlina - Sběř. Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohrožených druhů velevruba
tupého (Unio crassus) a modráska bahenního (Maculinea nausithous) a jejich biotopů (s
přihlédnutím na ostatní chráněné a ohrožené druhy vyskytující se v dané lokalitě). Biotopem
se rozumí toky Javorky, Cidliny včetně náhonů (Staré Javorky, Skřivanského náhonu,
Mlýnské Javorky a Bydžovského náhonu) a přilehlé pozemky.
3.2.6.3 ÚSES – územní systém ekologické stability
Další formou ochrany území je ÚSES – územní systém ekologické stability. 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.
Územní systém ekologické stability je celistvá síť, tvořená biocentry a biokoridory,
které se podle významu, kvality a plochy rozlišují na nadregionální, regionální a lokální.
V zájmovém území se uplatňují následující skladebné části ÚSES:
Regionální biocentra (RBC):
RBC 991 Medříč (Chotělická Cidlina) - vymezené v údolní nivě řeky Cidliny
u Chotělic. Toto biocentrum se váže na rozlehlé silně podmáčené plochy v nivě.
H042 Skřivanská Cidlina - vymezené v údolní nivě řeky Cidliny u Skřivan s cílovými
ekosystémy nivními a vodními
Regionální biokoridory (RBK):
RK1249 Sběr - Medříč - vymezen přímo tokem řeky Cidliny.
RK 1250/1 Na Cidlině-Medříč - propojuje dnem údolí Cidliny kolem Smidar, Skřivan
a Nového Bydžova RBC 991 Medříč a RBC 1774 Na Cidlině.
RK H025– vymezen tokem Mlýnské Javorky.
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části ÚSES místního významu, a to biocentra LBC 4, LBC 7, LBC 8, LBC 9, LBC 10, LBC
11, LBC 12, LBC 13 a LBC 16 a biokoridory lokálního významu LBK 4, LBK 5, LBK 6,
LBK 7, LBK 8, LBK 9, LBK 10 a LBK 11.

Obr. 3.12: Regionální a nadregionální ÚSES dle ZÚR KHK (zdroj: ZÚR KHK)

3.2.6.4 Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky (VKP) jsou jmenovitě uvedené ustanovením § 3 písmeno b)
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se
o veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
3.2.6.5 Památné stromy
Památné stromy a jejich ochranná pásma jsou definovány v § 46 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů. Na území obce jsou
v současnosti registrovány památné stromy:

Dřezovec trojtrnný f. (Chotělice) – v zámeckém parku (2ks)

Dub letní (Quercus robur) (Chotělice) – v zámeckém parku (2ks)
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3.2.7 Flóra, fauna
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Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území
nachází v Cidlinském bioregionu 1.9, ležícím v Hercynské podprovincii, která je součástí
biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů.
Obr. 3.13: Biochory na území Smidar (zdroj: mapy.nature.cz)

Na území zastoupeny biochory: 3BE erodované plošiny na spraších, 2RE plošiny
na spraších, 2Nh, 3Nh užší hlinité nivy, 3PB pahorkatiny na slínech, 3RB plošiny na slínech.
Cidlinský bioregion (1.9)
Bioregion se nachází ve střední části východních Čech a je velmi rozsáhlý. Zaujímá
plochý reliéf, tvořený převážnou částí Východolabské tabule, částí Orlické tabule
a Turnovské a Bělohradské pahorkatiny. Bioregion je tvořen nízkou křídovou tabulí a je
typický přechodem 2. bukovo-dubového vegetačního stupně do 3. dubovo-bukového stupně.
Zastoupena je teplomilnější varianta mezofilní (hájové) bioty, přičemž do ní mírně přesahují
méně náročné teplomilné prvky hercynského charakteru a z východu pronikají prvky
karpatské. V depresích se předpokládají hygrofilnější typy acidofilních doubrav a lipové
březiny.
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i lesy s velkým zastoupením dubů a kulturních smrčin. K charakteru bioregionu patří též
rybníky a vlhké louky.

Flóra
Dle Regionálně fytogeografického členění ČR spadá území do fytogeografického
obvodu České termofytikum, k fytogeografickému okresu 14a Bydžovská pánev. Převládá
zde 2. a 3. (bukovo-dubový a dubovo-bukový) vegetační stupeň.
Rostlinný pokryv, který je pro tuto oblast přirozený a který by se zde vytvořil
za předpokladu vyloučení jakékoliv další činnosti člověka, reprezentuje Mapa potenciální
přirozené vegetace.
Obr. 3.14: Potenciální přirozená vegetace (zdroj: mapy.nature.cz)

Legenda:

Fauna
Cidlinský bioregion (dle Culka, 1996) je tvořen převážně kulturní krajinou
s ochuzenou faunou nižších poloh (břehule říční, oba druhy ježků), pozoruhodnější je výskyt
ropuchy krátkonohé. Lesní porosty představují především společenstva dubohabřin s běžnou
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ostrůvky teplých doubrav (roháč obecný, zlatohlávek skvostný, tesaříci Rhopalopus
spinicornis, Pedostrangalia revestita, krasec Coraebus undatus). Hlavní tok bioregionu –
Cidlina – patří do parmového až cejnového pásma, ostatní říčky a potoky do pstruhového
až parmového pásma. Rybníky mají faunu stojatých vod nižších poloh. V mokřadních
biotopech, často v sousedství rybníků, žijí např. chřástal kropenatý a chřástal vodní, lokálně
jeřáb popelavý, čolek velký, z měkkýšů např. vlahovka rezavá a množství mokřadních druhů
hmyzu.

Významné druhy. Savci: ježek východní (Erinaceus roumanicus). Ptáci: břehule říční
(Riparia riparia), holub doupňák (Columba oenas), chřástal kropenatý (Porzana porzana),
ch. vodní (Rallus aquaticus), jeřáb popelavý (Grus grus). Plazi: zmije obecná (Vipera berus),
ještěrka obecná (Lacerta agilis). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Epidalea calamita),
mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), čolek velký (Triturus cristatus). Kruhoústí: mihule
potoční (Lampetra planeri). Měkkýši: tmavoretka bělavá (Monacha carthusiana), vlahovka
narudlá (Monachoides incarnatus), v. rezavá (Pseudotrichia rubiginosa). Pavouci: běžník
skvostný (Synaema globosum). Hmyz: roháč obecný (Lucanus cervus), zlatohlávek skvostný
(Protaetia aeruginosa), tesaříci Rhopalopus spinicornis, Pedostrangalia revestita, krasec
Coraebus undatus, modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion), ohniváček modrolemý
(Lycaena hippothoe), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), m. očkovaný (M. teleius),
okáč ovsový (Minois dryas).
V území chráněném institucí Natura 2000 žijí kromě druhů ochrany další chráněné
druhy. Z hlediska výskytu měkýšů byl kromě výskytu velevruba tupého (Unio crassus)
ze zvláště chráněných druhů zjištěn výskyt velevruba malířského (Unio pictorum), škeble
rybničné (Anodonta cygnea) a hrachovky nepatrné (Pisidium moitessierianum).
Podle nálezové databáze AOPK ČR byly dále v přírodní památce Javorka - Cidlina
zaznamenány tyto druhy – klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), skokan zelený (Rana
esculenta), netopýr severní (Eptesicus nilssonii) a vydra říční (Lutra lutra).
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
I. – Severovýchodní část území se nachází ve vrcholně středověké sídelní krajině
Hercynica (č.3 v kódu území), což je typ sídelní krajiny, který je v ČR zastoupen cca
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v kódu) – tvoří 13,14% území.
II. - Dle způsobu využití ji řadíme mezi zemědělské (ozn. písm Z) a lesozemědělské
krajiny (ozn. písm. M).

III. - Dle reliéfu jsou zastoupeny krajiny členitých pahorkatin a vrchovin Hercynika,
č.2 v kódu - tyto tvoří v České republice 51,34 % území a Krajiny plošin a plochých
pahorkatin – č.1 v kódu, tvoří 11,57% území České republiky.
Obr. 3.15: Rozdělení krajiny podle typu georeliéfu (zdroj: geoportal.gov.cz)

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 níže. (Česká geologická služba,
mapový list 13-21 Hořice). Radonový index vyjádřený na mapě je klasifikován třemi
základními kategoriemi (nízká, střední, vysoká) a jednou přechodnou kategorií (nízká až
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sedimenty.

Kategorie radonového indexu geologického podloží, uvedená v mapě 1: 50 000,
vyjadřuje statisticky převažující kategorii v dané geologické jednotce. Většina území obce
Smidary se podle této mapy nachází v oblasti s přechodným a nízkým radonovým indexem.
Obr. 3.16: Mapa radonového indexu (zdroj: geology.cz)

Legenda: převažující kategorie radonového indexu geologického podloží

3.2.10 Archeologická naleziště, historické památky
Smidary mají bohatou historii, kterou dokladuje řada nemovitých kulturních památek dle Ústředního seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP) Národního památkového ústavu
(www.npu.cz) jsou shrnuty v tabulce níže.
Tab. 3.3: Nemovité kulturní památky na území Smidar (zdroj: www.npu.cz)
Číslo ÚSKP Kategorie Název
102200 objekt
socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě
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Číslo ÚSKP
101773
100240
31736/6-698
38759/6-699

Kategorie
objekt
objekt
objekt
objekt

3249 území
51487/66258
objekt
11043/65897
objekt

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁLokalita
, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Název
MALÉ A VELÉ
socha sv. Václava na podstavě
Smidary
lednice pivovaru
Smidary
kostel sv. Stanislava
Smidary
sousoší Mariánského sloupu
Smidary
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky kostela sv.
Stanislava ve Smidarech
Smidary

krucifix na podstavě

Červeněves

krucifix na podstavě

Křičov
Loučná
Hora
Loučná
Hora

24369/6-645 objekt

sloup se sochou P. Marie

38402/6-643 areál

kostel sv. Jiří

Na území obce Smidary není evidována významná archeologická lokalita. Tabulka
č. 3.4 uvádí výčet území s archeologickými nálezy typu I a typu II (UAN I - území s pozitivně
prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, UAN II.,
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% (např. svědectví písemných pramenů, výsledky
geofyzikálního průzkumu, letecké prospekce apod.).
Tab. 3.4: Území s archeologickými nálezy na území Smidar (zdroj: www.npu.cz)
Poř.č.SAS
Název UAN
13-21-13/10 mlýn Medříč
Loučná Hora, středověké a novověké jádro
13-21-13/11 vsi
13-21-13/12 U Křížku
13-21-13/13 naleziště 1
13-21-13/14 naleziště 2
13-21-13/15 naleziště 3
13-21-13/16 naleziště 4
13-21-13/17 V hliništi
13-21-13/3 Z od Chotělic
13-21-13/4 V Trninách
Chotělice, středověké a novověké jádro
13-21-13/5 obce
13-21-13/6 mezi Chotělicemi a rybníkem Medříč
13-21-13/7 S od Chotělic, Z od lesa Sychrov
V od sil.Chotělice-St.Smrkovice, Z od lesa
13-21-13/8 Sychrov
Smidary, středověké a novověké jádro
13-21-13/9 obce
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Kategorie
UAN
Katastr, okres
I
Smidary
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Smidary, Loučná Hora
Loučná Hora
Loučná Hora
Loučná Hora
Loučná Hora
Loučná Hora
Smidary, Loučná Hora
Chotělice
Chotělice

II
I
I

Chotělice
Smidary
Chotělice

I

Chotělice

I

Chotělice, Smidary
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Poř.č.SAS

I/58
- OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Kategorie
UAN
Katastr, okres MALÉ A VELÉ

Název UAN

13-21-17/11 cihelna
Smidarská Lhota, středověké a novověké
13-21-17/13 jádro vsi
13-21-18/1 Křičov - středověké a novověké jádro obce
13-21-18/10 Štěpánka
Červeněves - středověké a novověké jádro
13-21-18/4 obce
13-21-18/5 Stihňov (původně Mstihněv), ZSV, dvůr
13-21-18/8 Mlýn pana Matyse
1356
2095
2159
2164

I

Křičov, Starý Bydžov, Smidarská
Lhota

II
II
I

Smidary, Smidarská Lhota
Křičov
Červeněves, Skřivany

II
I
I
II pásmo
II pásmo
II pásmo
II pásmo

Červeněves, Smidary
Červeněves, Skřivany, Loučná Hora
Červeněves
Červeněves
Chotělice, Velešice (okres Jičín)
Chotělice
Loučná Hora

Obr. 3.17: Území s archeologickými nálezy (zdroj:npu.cz)

Dále celé území náleží do kategorie ÚAN III, tedy do území, na němž dosud nebyl
rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují
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existuje pravděpodobnost výskytu nálezů. Za území s archeologickými nálezy lze přitom
považovat prostor, kde již byly jakékoliv archeologické nálezy movité či nemovité povahy
identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné vzhledem k dosavadnímu historickému
vývoji tyto nálezy s vysokou pravděpodobností očekávat.

3.2.11 Vývoj složek ŽP bez realizace územně plánovací dokumentace ve vztahu
k posuzovaným záměrům
V případě, že by nebyl schválen Územní plán Smidary, zůstal by až do roku 2022
v platnosti stávající územní plán sídelního útvaru ve znění pozdějších změn, tj. Změny č. 2
ÚPSÚ. Z hlediska požadavků nadřazené dokumentace by především nebyly vytvořeny
předpoklady pro realizaci záměrů nadmístního významu, tj. přeložky silnice II/327
a vymezení koridoru el. vedení TE3 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice –
Jičíněves – TR Staré Místo.
Klimatologická charakteristika
Bez uplatnění Územního plán Smidary není předpokládána změna klimatologických
charakteristik.
Kvalita ovzduší
Bez uplatnění Územního plán Smidary by nebyly vytvořeny předpoklady
pro vymístění tranzitní dopravy z Nového Bydžova a tedy zlepšení kvality ovzduší
v tomto městě a přilehlých sídlech, kterých se přeložka týká.
Voda
Podmínky pro bezpečnou likvidaci odpadních vod jsou již vytvořeny v současně
platném ÚPSÚ.
Geologie, geomorfologie
Bez uplatnění Územního plán Smidary není předpokládána změna geomorfologie
terénu.
Krajinný pokryv, půdní fond
Bez uplatnění Územního plán Smidary by nedošlo ke zvýšení rozsahu zastavitelných
ploch na stávajícím ZPF.
ÚSES
Bez uplatnění Územního plán Smidary by nedošlo k souladu s nadřazenými
dokumenty včetně vymezení skladebných částí ÚSES.
VKP, památné stromy
Bez uplatnění Územního plán Smidary by nedošlo ke změně.
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Bez uplatnění Územního plán Smidary by nedošlo ke změně.
Typologie krajiny a krajinný ráz
Bez uplatnění Územního plán Smidary by nedošlo ke změně.
Archeologická naleziště, historické památky
Bez uplatnění Územního plán Smidary by nedošlo ke změně.
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4. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MALÉ A VELÉ
MOHLY BÝT REALIZACÍ ZÁMĚRŮ ÚP VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY
Územní plán Smidary stanovuje limity využívání území a navrhuje plochy pro rozvoj
venkovského bydlení, plochy dopravní infrastruktury silniční, plochu technické
infrastruktury, plochu výroby a skladování pro lehký průmysl a koridor nadzemního vedení
elektrické energie 2x110 kV. Dále v krajině vymezuje vodní plochu a upřesňuje skladebné
části územního systému ekologické stability.
Podle závěrů zjišťovacího řízení, které provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
byl vyloučen významný vliv ÚP Smidary na evropsky významné lokality a ptačí oblasti,
naopak ale Krajský úřad Královéhradeckého kraje shledal nezbytnost komplexního posouzení
vlivů územního plánu na životní prostředí, neboť Územní plán Smidary představuje svým
obsahem a zaměřením koncepci z oblasti územního plánování, která nevylučuje vymezení
ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění a naplňuje tak ustanovení § 10a, odst. 1, písm. a), téhož zákona. Rovněž
nelze vyloučit kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území.
Budoucí záměry v rozvojových lokalitách 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.
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43,638 ha včetně záborů pro ÚSES, z toho je zábor zemědělské půdy představován výměrou
38,750 ha.

Plošně nejvýznamnější zábor představují plochy pro rozvoj venkovského bydlení – viz
Tab. 4.1. Většina těchto ploch přechází do návrhu ÚP Smidary z platného ÚPSÚ a jeho změn.
Tab. 4.1: Změna zemědělského půdního fondu v zastavitelných plochách [ha]
Kód funkce

Využití

Zábor ZPF [ha]
Zastavitelné plochy

BV

Bydlení v rodinných domech – venkovské

10,05

SV

Plochy smíšené obytné - venkovské

8,35

DS

Plochy dopravní infrastruktury silniční

3,84

TI

Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě

0,06

ZV

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

0,44

W

Plochy vodní a vodohospodářské

3,00

CELKEM

25,74

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 (ZPF) a zahrnují území
s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. Obec
Smidary leží v klimatickém regionu 3, který je , který je teplý, mírně vlhký, s průměrnou
roční teplotou (7) 8 - 9o 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 Smidary
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a 07:

02
Černozemě luvické na sprašových pokryvech, středně těžké, bez skeletu,
převážně s příznivým vodním režimem.
03
Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých spraších
s podložím jílů, slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním režimem příznivým až
mírně převlhčeným.
06
Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech
(jílech, slínech, karpatském flyši a tercierních sedimentech), těžké až velmi těžké
s vylehčeným orničním horizontem, ojediněle štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení
v profilu.
07
Smonice modální a smonice modální karbonátové, černozemě pelické
a černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, celoprofilově velmi těžké,
bezskeletovité, často povrchově periodicky převlhčované.
08
Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě
i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu
na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší,
převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti.
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.
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.
42
Hnědozemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), spraších, středně
těžké, bez skeletu, se sklonem k dočasnému převlhčení.
58
Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně
těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové
poměry po odvodnění příznivé.
62
Černice glejové, černice glejové karbonátové na nivních uloženinách, spraši
i sprašových hlínách, středně těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou
kolísající v hloubce 0,5 - 1 m.
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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.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů s účinností od 01.04.2015 stanoví v § 4, odst. 3, že zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje
nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Odstavec 4 § 4 pak stanoví, že
odstavec 3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně
jejich určení.
Návrh ÚP Smidary vymezuje většinu zastavitelných ploch na kvalitních, zemědělsky
produkčních půdách, zařazených do I. nebo II. třídy ochrany ZPF. Jedná se převážně o plochy
platného ÚPSÚ ve znění jeho změn, dosud nerealizované, ke kterým byl vydán souhlas podle
ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, případně
se jedná o plochy určené pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury,
případně ÚSES.
Nově vymezenými plochami situovanými zcela nebo zčásti na chráněných půdách,
které nejsou určeny pro veřejně prospěšné stavby, jsou následující:


Z4 (BV) o rozsahu 1,27 ha na půdách v I. tř. ochrany ZPF – je vymezena na místě
původní zastavitelné plochy ÚPSÚ a plochy územní rezervy,
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půdách
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Z12 (SV) o rozsahu 1,27 ha, z toho 1,26 ha na půdách v I. tř. ochrany ZPF – je
vymezena na místě původní zastavitelné plochy ÚPSÚ a zvětšena,



Z13 (SV) - nově vymezená plocha o rozsahu 0,67 ha na půdách v I. tř. ochrany ZPF,



Z 15 (SV) - nově vymezená plocha o rozsahu 1,53 ha, z toho 0,18 ha na půdách
v II. tř. ochrany ZPF,



Z16 (SV) - o rozsahu 0,34 ha na půdách v I. a II. tř. ochrany ZPF – je vymezena
na místě původní zastavitelné plochy ÚPSÚ a zvětšena.

MALÉ A VELÉ

4.1.2 Investice do půdy, cestní síť, pozemkové úpravy, ÚSES
U části pozemků v k. ú. Smidary byly vloženy plošné investice do půdy pro zhotovení
odvodňovacího systému. Na meliorovaných půdách jsou zcela nebo zčásti vymezeny plochy
Z2 (BV), Z6 (SV), Z12 (SV), Z13 (SV), Z15 (SV), Z18 (SV), Z21 (DS), Z22 (TI) a K1 (W).
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. ÚP Smidary respektuje stavby vodních děl hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního
pozemkového úřadu (SPÚ).
V území předpokládaných záborů ZPF se nenacházejí areály, objekty nebo stavby
zemědělské prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, které by mohly být vymezením ploch
narušeny.
Stávající cestní síť je návrhem ÚP respektována a v území stabilizována. Návrh ÚP
Smidary dále navrhuje doplnění systému tras pro pěší a cyklisty v koridorech pro vzájemné
propojení částí obce systémem komunikací pro pěší a cyklisty v plochách Z19 až Z21 (DS),
Z23 (DS) a Z27 (DS).
Komplexní pozemkové úpravy, řešené ve správním území obce, jsou dosud
neukončené (zdroj portál eAgri.cz):


KoPÚ Smidary, vč. uc. č. Chotělice, Červeněves a Smidarská Lhota, zahájená 7. 1.
2017, dosud neukončená,



KoPÚ v k.ú. Loučná Hora vč.uc.č. k.ú. Smidary a Ohnišťany, zahájená 22. 4. 2016,
dosud neukončená,



KoPÚ v k.ú. Křičov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov,
zahájená 27. 10. 2015, dosud neukončená,



KoPÚ v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, zahájená
15. 7. 2017, dosud neukončená.
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významu. ÚSES regionálního a lokálního významu je dle Odůvodnění ÚP Smidary
zapracován do ÚP Smidary v souladu s koncepcí ÚSES na území ORP Nový Bydžov tak, aby
byla zachována vazba na plochy a koridory ÚSES regionálního a nadregionálního významu
na území okolních obcí v souladu se ZÚR.

Část zemědělsky využívaných ploch je návrhem územního plánu vymezena jako
plochy smíšené nezastavěného území, v kterých se předpokládá extenzivní využití ploch.
Jedná se zejména o trvale zatravněné plochy, evidované převážně jako zemědělské, vykazující
v současné době uspokojivou míru ekologické stability. ÚP Smidary umožňuje v těchto
plochách realizaci protierozních opatření a realizaci přírodních prvků pro zvýšení ekologické
stability.

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. Návrh ÚP Smidary nepředpokládá
zábor lesních pozemků, ani nevymezuje plochy určené pro zalesnění.

4.2 Změna dopravní zátěže území
Územím obce Smidary procházejí silnice II. třídy č. 280 a 327, jejichž dopravní zátěž
v řešeném území uvádí Tab. 4.2 (zdroj Celostátní sčítání dopravy 2016, ŘSD ČR). Místní
části Křičov a Chotěšice jsou propojeny s centrem obce a Křičov s Černěvsí silnicemi
III. třídy. Dopravní zátěž je silnicích III. třídy je nízká, není předmětem celostátního sčítání,
které provádí v pětiletých intervalech ŘSD. Dá se předpokládat, že zátěž na silnicích III. třídy
nepřekročí souhrnný počet 500 vozidel/24 hod. Situaci představuje Obr. 4.1.
Návrh ÚP Smidary vymezuje v souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR KHK koridor
dopravní infrastruktury nadmístního významu pro přeložku silnice II/327 v prostoru Nového
Bydžova, v ZÚR evidovaný pod označením DS48, procházející jižní částí katastrálního území
Červeněves. Tím dojde ke snížení dopravní zátěže Nového Bydžova, která na silnici II/327
dosahovala v centru města v roce 2016 téměř 4,5 tis. vozidel.
Návrhové plochy ÚP Smidary nezakládají předpoklad významnějšího navýšení
dopravy projíždějící obcí ani v širším řešeném měřítku, neboť jsou přiměřené velikosti obce
a jsou určeny téměř výhradně pro bydlení, nikoliv pro rozvoj logisticky náročných záměrů.
Naopak návrh ÚP Smidary vytváří předpoklady pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy (plochy
Z19 až Z21, Z27) a současně pro lepší využití a dosažitelnost železniční dopravy vymezením
plochy Z23 (DS), navazující na železniční trať č. 040.
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Legenda:

Tab. 4.2: Dopravní zátěž silnic II. třídy v území obce Smidary
Silnice

Úsek

Popis

TV

O

M

SV

II/327

5-2550

Skřivany - Smidary

358

2 160

24

2 542

II/327

5-2540

Smidary – St. Smrkovice

216

883

13

1 112

II/280

5-2587

Smidary – střed obce

357

1 893

35

2 285

13

697

Smidary – Loučná Hora - 123
561
Šaplava
TV – těžká motorová vozidla celkem, O – osobní a dodávková vozidla
M – jednostopá motorová vozidla, SV – součet všech vozidel
II/280

5-4578
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4.3.1 Ovzduší
Rozbor emisní a imisní situace v území je obsahem kapitoly 3.2.2. V území obce
Smidary není situován významný zdroj emisí. Obec je plynofikována, z hlediska stávajících
a navrhovaných stacionárních zdrojů se proto situace nejeví jako konfliktní. Jediná rozvojová
plocha pro výrobu Z25 (VL) je situována nekonfliktně mimo území s obytnou funkcí. Naopak
plochy Z6 (SV) aZ7 (SV) jsou vymezeny v návaznosti na stávající zemědělský areál, což
přináší pravděpodobnost určité imisní, případně pachové zátěže.
Značná část ORP Nový Bydžov je zatížena nadlimitními koncentracemi
polycyklických aromatických uhlovodíků, jejichž představitelem je benzo(a)pyren.
Ve Smidarech stávající zatížení silnic II. a III. třídy nezakládá předpoklad překračování
imisních limitů, v úvahu jako potenciální liniový zdroj vyšších koncentrací škodlivých látek
v ovzduší přichází pouze úsek silnice č. II/327 mezi Skřivany a Smidary, který je v řešeném
území nejzatíženější komunikací. V jeho bezprostřední blízkosti návrh ÚP Smidary vymezuje
zastavitelné plochy Z6 (SV) v části Smidary a Z9 (SV), Z10 (SV) v části Černěves.
Vymezením plochy Z26 (DS) pro přeložku silnice II/327 v prostoru Nového Bydžova
přispívá ÚP Smidary k předpokladu snížení koncentrací polutantů z liniových zdrojů
v Novém Bydžově a Skřivanech.
Návrh ÚP Smidary vytváří předpoklady pro ekologické formy dopravy – pro rozvoj
pěší a cyklistické dopravy (plochy Z19 až Z21, Z27) a současně pro lepší využití
a dosažitelnost železniční dopravy vymezením plochy Z23 (DS), navazující na železniční trať
č. 040.

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

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 4.3. (korekce se nesčítají).
Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije
korekce –5 dB.
Tab. 4.3: Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce (dB)

Způsob využití území
1)

2)

3)

4)

Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněné venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněné
ostatní venkovní prostory

0

+5

+10

+20

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
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v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.

Starou hlukovou zátěží se rozumí 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 (mimo dostavby proluk) 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.

Pro předpokládanou akustickou zátěž a potenciální konflikty s využitím zastavitelných
ploch, v kterých vzniknou chráněné prostory platí obdobné závěry jako v předchozí kapitole
sledující kvalitu ovzduší. Vymezením přeložky silnice II327 plochou Z26 (DS) návrh ÚP
Smidary zakládá předpoklad snížení akustické zátěže Nového Bydžova, Sloupna a Skřivan,
naopak neřeší vlastní území, v kterém sice dopravní zátěž nedosahuje tak významných
hodnot, jako v centru Nového Bydžova, ale kde jsou podél silnice II/327 vymezeny plochy
pro bydlení Z6 (SV) v části Smidary a Z9 (SV), Z10 (SV) v části Černěves.
Určitý konflikt zájmů může dále působit realizace záměru v plochách Z6 (SV)
a Z7 (SV), které jsou situovány v návaznosti na stávající zemědělský areál.

4.4 Vliv na vody
4.4.1 Odpadní vody, pitné vody
Pro zásobování obce Smidary pitnou vodou je využíván obecní vodovod, zásobovaný
vodou ze zdrojů v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy. V následném období
se předpokládá dobudování rozvodných řadů podle potřeb rozvoje obce v souladu s ÚP
Smidary. ÚP Smidary navrhuje doplnění vodovodní sítě pro lokality, které jsou předmětem
návrhu ÚP Smidary.
Návrh ÚP Smidary počítá s napojením všech zastavitelných ploch na obecní
kanalizaci, která bude zakončena čistírnou odpadních vod v ploše Z22 (TI) mezi Smidary
a Černěvsí. ÚP Smidary navrhuje v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací
realizaci stokové sítě ve všech částech obce s napojením na centrální obecní čistírnu
odpadních vod a postupné dobudování stokové sítě v souvislosti s rozvojovými záměry obce.
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Rozvojové plochy návrhu ÚP Smidary nezakládají předpoklad negativního vlivu
na kvalitu povrchových a podzemních vod. Naopak návrh ÚP Smidary vymezením plochy
pro ČOV a vytvořením podmínek pro realizaci kanalizačního systému ve všech místních
částech vytváří předpoklad pro zlepšení kvality povrchových a podzemních vod v řešeném
území. Stanovení konkrétních podmínek technického řešení likvidace odpadních vod
z objektů na zastavitelných plochách, včetně těles komunikací v plochách DS, bude
předmětem navazujících řízení po schválení ÚP Smidary.
Zastavitelné plochy ÚP Smidary v místní části Černěves nejsou situovány
v ochranném pásmu vodního zdroje „Červeněves studna“.

4.4.3 Změna odtokových poměrů ze zastavěných ploch a protipovodňová
opatření
Na území obce Smidary je v okolí vodních toků Cidlina a Javorka stanovené
záplavové území, včetně aktivní zóny. Zastavitelné plochy návrhu ÚP Smidary jsou
vymezeny výhradně mimo záplavové území s výjimkou plochy Z7 (SV), na kterou zasahuje
záplavové území Q5, Q20 a Q100, a plochy Z27 (DS), která je v překryvu rovněž s aktivní
zónou záplavového území.
Při realizaci nových zastavěných ploch, z kterých bude část vod, která se nyní vsakuje
na zemědělských pozemcích, odvedena do vod povrchových. Zmenšení plochy území vhodné
pro zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu by tak snížilo retenční kapacitu území.
Tomu návrh ÚP Smidary čelí požadavkem vsakování dešťových vod v co největší míře
na pozemku stavby. Odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území by měly zůstat
srovnatelné se stavem před výstavbou.
Podpora vsakování srážkových vod je návrhem ÚP Smidary dále řešena zahrnutím
vybraných ploch do funkční plochy „plochy smíšené nezastavěného území – přírodní,
zemědělské“, jejichž funkcí je mimo jiné protierozní ochrana. Zpomalování povrchového
odtoku je podporováno i návrhem a stabilizací ploch ÚSES, zahrnujících stávající rozptýlenou
krajinnou zeleň a břehové porosty vodních toků.

4.4.4 Ostatní povrchové vody
Návrh ÚP Smidary vymezuje v souladu s údaji v katastru nemovitostí v parc. č. 466/9
a 466/13 stabilizovanou vodní plochu v návaznosti na rybník Medříč, přestože tato skutečnost
neodpovídá aktuálnímu stavu v území – plocha je zemědělsky obhospodařována.
V blízkosti návrh ÚP Smidary vymezuje na toku Mlýnské Javorky plochu vodní
a vodohospodářskou K1 (W).
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Návrh ÚP Smidary nezakládá předpoklad zvýšení produkce odpadů mimo
komunálního odpadu, vzniklého v plochách smíšených obytných venkovských, případně
odpadů z drobných provozoven výroby a služeb, jejichž realizace je umožněna v plochách
SV.
Nakládání s odpady a jejich likvidace budou prováděny v souladu s obecně závaznou
vyhláškou. Podnikatel, kterému při jeho činnosti vzniká odpad (je původcem odpadu), je
povinen odstraňovat jej v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. V souvislosti
s případnými podnikatelskými záměry v zastavitelné ploše Z25 (VL), případně v plochách SV
budou původci vznikajících odpadů firmy, které budou tato zařízení provozovat. Tyto firmy
budou mít povinnost nakládat s odpady podle platné legislativy, tj. podle zákona č.185/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) a vyhláškou
č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

4.6 Vliv na horninové prostředí
Vliv ÚP Smidary na horninové prostředí není předpokládán. V území obce Smidary
nejsou oznámená důlní díla, poddolované plochy, chráněná ložisková území, schválené
prognózní zdroje nerostů, ani dobývací prostory.
V k.ú. Smidary je evidována plocha svahových nestabilit, ev. č. 1890 – viz Obr. 4.2.
Jedná se o plochu aktivního sesuvu o plošném rozsahu cca 3,8 ha. Zastavitelné plochy ÚP
Smidary nejsou s plochou svahových nestabilit v konfliktu.
Obr. 4.2: Svahové nestability (zdroj https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/)

Legenda:
plocha aktivního sesuvu
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Většina zastavitelných ploch vymezených územním plánem je v současné době
zařazena do ZPF a využívána zpravidla jako orná půda, část zastavitelných ploch je vymezena
na trvalých travních porostech nebo v zahradách. Zastavitelné plochy přiléhají ke stávající
zástavbě, nebo vyplňují proluky v území. Návrhové plochy územního plánu tak nezasahují
lokality chráněných rostlin nebo živočichů s výjimkou plochy K1 (W), lokalizované
na vodním toku Mlýnské Javorky, která je součástí evropsky významné lokality Javorka
a Cidlina – Sběř. Tato plocha proto může zasahovat i místa potenciálního výskytu velevruba
tupého (Unio crassus) a modráska bahenního (Maculinea nausithous) a jejich biotopy.
Lokalita je též obývána populací raka říčního (Astacus astacus) a malou populací ohrožené
hrachovky
říční
(Pisidium
amnicum)
(zdroj
http://www.nature.cz/natura2000design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000138816).
Řešené území obce Smidary není migračně významným územím pro velké šelmy.
Pozitivní vliv na flóru a faunu v řešeném území bude mít ochrana ploch a koridorů
územního systému ekologické stability a umožnění zvýšení koeficientu ekologické stability
území v plochách smíšených nezastavěného území – přírodních, zemědělských.

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 Smidary je situována v rovině Východolabské tabule, mírně zvlněné. Nadmořská
výška území se postupně zdvihá od jihozápadu k severovýchodu, přičemž se mění i charakter
krajiny ze zemědělské na lesozemědělskou. Zatímco jihozápadní a střední část správního
území je věnována převážně zemědělským plochám, severovýchodní část území je lesnatá.
Krajinotvornými prvky jsou dále vodní plochy, z nichž největší je Medříč, a vodní toky
s břehovými porosty.
Obec Smidary se skládá z pěti částí – Smidary, Křičov, Červeněves, Chotělice
a Loučná Hora. Počet trvale bydlících obyvatel je necelých 1 550. Zástavbu obce tvoří
převážně rodinné domy, budované postupně v různých časových obdobích. Dominantou obce
z blízkých i dálkových pohledů je kostel sv. Stanislava. Vizuálně a kulturně významnou
památkou je kostel sv. Jiří v Loučné Hoře s dřevěnou zvonicí. Charakter území dokresluje
značné množství drobných sakrálních památek, z nich některé jsou památkově chráněné (viz
Kap. 3.2.10).
Díky úrodné půdě a dobrým klimatickým podmínkám je v řešeném území intenzivně
zastoupena oblast zemědělství. Území obce je tak charakterizované středním až velkým
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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 Smidary leží
v zemědělské a v lesozemědělské krajině v oblasti krajinného rázu č. 6 Cidlinsko.
V rámci oblastí a podoblastí krajinného rázu jsou stanoveny cílové charakteristiky
jednotlivých oblastí se shodným typem krajiny. 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. Lesozemědělské krajiny, jak je charakterizuje ZÚR KHK, jsou bohaté z hlediska
druhové rozmanitosti, mají převážně polootevřený charakter a tvoří je mozaika lesních
a zemědělských ploch, rozptýlená vegetace v krajině, území vesnic, menší vodní plochy
a ostatní plochy.
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 Smidary respektuje krajinný ráz řešeného území a vymezuje rozsah
zastavitelných ploch tak, aby jejich rozsah odpovídal potřebě rozvoje obce. Jedná se převážně
o plochy venkovského bydlení a plochy smíšené obytné, určené zejména pro bydlení
v rodinných domech včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím, připouští se stavby
pro rodinnou rekreaci, stavby pro nerušící podnikání a obslužnou sféru a plochy veřejných
prostranství. Zastavitelné plochy přiléhají k stávajícímu zastavěnému území a zástavba v nich
je návrhem ÚP omezena výškovou hladinou staveb, výměrou a intenzitou využití stavebních
pozemků.
Mírně diskutabilní je vymezení plochy Z15 (SV), která svou výškovou hladinou
převyšuje stávající zástavbu místní části Chotělice, a ploch Z 16 (SV) a Z17 (SV), které by
bylo vzhledem k jejich lokalizaci vhodnější vymezit ve formě veřejného prostranství.
Novými technickými prvky v krajině bude přeložka silnice II/327 a koridor
nadzemního vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov - Vinary - Volanice - Jičíněves - TR Staré
Místo.
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KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA
S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ
OBLASTI

5.1 Systém NATURA 2000, maloplošná zvláště chráněná úuemí
V řešeném území jsou vyhlášeny dvě evropsky významné lokality, a to CZ0520184
Veselský háj a CZ0523273 Javorka a Cidlina-Sběř. Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ve svém stanovisku č.j. KUKHK-19589/ZP/2016 ze dne 01.06.2016 dle ust. § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny vyloučil možný významný vliv na evropsky významné
lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
zařazených do evropského seznamu) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona
o ochraně přírody a krajiny.
Návrh ÚP Smidary vymezuje plochu K1 (W), zasahující do EVL Javorka a CidlinaSběř, neboť je lokalizována na vodním toku Mlýnské Javorky, která je součástí evropsky
významné lokality. Předmětem ochrany EVL je populace silně ohrožených druhů velevruba
tupého (Unio crassus) a modráska bahenního (Maculinea nausithous) a jejich biotopů
(s přihlédnutím na ostatní chráněné a ohrožené druhy vyskytující se v dané lokalitě). V rámci
péče o druh velevruba tupého je nezbytné zachování existujících hydrologických podmínek
na stávajících lokalitách jeho výskytu. Při předpokládaných zásazích do koryta vodního toku
při stavbě a pravděpodobné změně odtokových poměrů tak není vyloučeno ohrožení
chráněného živočicha.
Mlýnská Javorka je mezi km 0,00 (soutok s Cidlinou) a km 1,8 (lesní komplex ZCHÚ
Veselský háj) v minulosti napřímeným korytem vodního toku. Úsek nad rybníkem Medříč
v současné době vykazuje přírodě bližší charakter. Dno je v místech s nižší unášecí
schopností bahnité, jinak písčité. V celém úseku se vyskytují břehové porosty (zdroj Plán
péče o přírodní památku Javorka a Cidlina - Sběř).
Dle Plánu péče o o přírodní památku Javorka a Cidlina - Sběř by v zájmových úsecích
vodních toků (především Cidlina, Javorka a Mlýnská Javorka) nemělo docházet k technickým
úpravám koryt vodních toku (tvrdá stabilizace břehů), včetně dna s výjimkou zajištění
technické a vodohospodářské infrastruktury (mosty, rozdělovací objekt) a povodňové ochrany
sídel takovým způsobem, aby nedošlo k vyváření migračních bariér a zhoršení
hydrologického a splaveninového režimu oproti současnému stavu. Pro zlepšení stávajících
morfologických podmínek koryt vodních toků a zajištění pestrosti stanovišť je doporučeno
v místech k tomu vhodných z hlediska zajištění povodňové ochrany, technické infrastruktury,
provést revitalizace vodních toků (Javorka, Mlýnská Javorka Cidlina) přírodě blízkým
způsobem. Prioritou je rovněž minimalizace vstupu jemných bahnitých splavenin a plavenin,
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vypouštění a odbahňování. Jemné bahnité částice se usazují v místech s nižší unášecí
schopností, způsobují kolmataci dna a překrývají původní dnový substrát, včetně na něj
vázaných organismů. V málovodném období a vyšší teploty vody může docházet
ke kyslíkovému deficitu. V řešených úsecích vodních toků není žádoucí vytvářet nové
bariéry, popřípadě odběry vod např. pro MVE, vodní nádrže, které by mohly ohrozit již
stávající špatný hydrologický režim na vodním toku Cidliny a Javorky.

Plocha K1 (W) přechází do návrhu územního plánu z 2. změny ÚPSÚ, která byla
schválena v roce 2008.
Populace velevruba tupého jsou rovněž citlivé na kvalitu vody v tocích. Z tohoto
hlediska bude přínosem odkanalizování všech částí obce a bezpečná likvidace odpadních vod
na ČOV ve vymezené ploše Z22 (TI).

5.2 Skladebné části ÚSES
Na území obce Smidary jsou zastoupeny skladebné části ÚSES regionálního
a místního významu. Nadregionální skladebné části ÚSES nejsou na území obce Smidary
zastoupeny.
Na území obce Smidary jsou vymezena biocentra regionálního významu 991
Chotělická Cidlina a H042 Skřivanská Cidlina a biokoridory regionálního významu RK 1249,
1250/1 a RK 1264, která doplňují biocentra lokálního významu LBC 4, LBC 7, LBC 8, LBC
9, LBC 10, LBC 11, LBC 12, LBC 13 a LBC 16 a biokoridory lokálního významu LBK 4,
LBK 5, LBK 6, LBK 7, LBK 8, LBK 9, LBK 10 a LBK 11.
ÚSES je zapracován do ÚP Smidary 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 ZÚR.
Zastavitelné plochy návrhu ÚP Smidary nejsou se skladebnými částmi ÚSES
v konfliktu s výjimkou výše uvedené plochy K1 (W), která ze své podstaty musí být
vymezena v návaznosti na vodní tok.

5.3 VKP, památné stromy
Rozvojové plochy návrhu ÚP Smidary nezasahují do významných krajinných prvků,
neohrožují památné stromy, ani návrh ÚP nepředpokládá zábor lesních pozemků pro jiné
funkční využití.
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6. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
MALÉ A VELÉ
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
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
1
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Časový rozsah:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý

-3
-2
-1





Reverzibilita:
nevratný
kompenzovatelný
vratný

-3
-2
-1




Citlivost území (území zvláště chráněná dle příslušných právních předpisů):
ano
-1
ne
0




Mezinárodní vlivy:
ano
ne

-1
0




Veřejnost:
ano
ne

-1
0




Nejistoty (neurčitosti v predikci vlivů):
ano
-1
ne
0





Možnost ochrany:
úplná
částečná
nemožná

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

1
0,1 - 0,9
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. Hodnocení koncepce je zatíženo jistou mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze
o vymezení ploch, pro které 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, případně dle
§ 45i odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů.
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zastavitelných ploch na životní prostředí. Míra vlivu každé lokality návrhu ÚP na složky
životního 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.

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-2
-2
0
-2
-2
-2
-2
0
-2
0
-2
-2
-2
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Flóra, fauna,
Natura 2000a
Voda

KR

0

ZPF

soc.ek. vliv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0

Hmot. statky

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0

ÚSES, VKP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0

Veř.zdraví.

Hluk

Ovzduší
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0

Horninové
prostředí

BV
BV
BV
BV
SV
BV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
DS
DS
DS
TI
DS
ZV
VL
DS
DS
W

PUPFL

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
K1

Druh

Plocha

Tab. 6.1: Hodnocení velikosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

?

0

0

-2
0
-2
-2
-2
-2
-2
0
-1
-1
0
-1
-1
-1
-1
-2
-2
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
-2
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0
0

+1
0

0
0

+1
0

KR

0
0

ÚSES, VKP

0

Flóra, fauna,
Natura 2000a
Voda

soc.ek. vliv
0
0

Hmot. statky

0
0

Horninové
prostředí

0
0

Veř.zdraví.

Hluk

Ovzduší
0
0

PUPFL

NP

ZPF

K2-8
2x110
kV

Druh

Plocha

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

0
0

0
-2

6.1 Vliv na ovzduší, klima, akustickou zátěž
Vliv návrhu ÚP Smidary na kvalitu ovzduší a akustickou zátěž byl diskutován v Kap.
4.3.1. a 4.3.2. Vymezení přeložky silnice II/327 a ploch dopravní infrastruktury Z19, Z20,
Z21, Z23 a Z27 určených pro ekologické formy dopravy, je hodnoceno vzhledem
k hygienickým limitům pozitivně.
Určitý konflikt zájmů může působit realizace záměrů v plochách Z6 (SV) v části
Smidary a Z9 (SV), Z10 (SV) v části Černěves, situovaných podél silnice II/327. V těchto
plochách budou záměry posouzeny v navazujících řízení příslušným orgánem ochrany
veřejného zdraví dle § 77 odst. 2 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Rovněž v ploše Z7 (SV), která je situována v návaznosti na stávající zemědělský areál,
se dá očekávat možné zvýšení hodnot imisních koncentrací polutantů, případně pachové nebo
akustické zátěže.
Vliv ÚP Smidary na změnu klimatu není předpokládán.

6.2



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.

6.2.1 Vliv na veřejné zdraví
Hodnocení zdravotních rizik v souvislosti s vymezením zastavitelných ploch územním
plánem je v přímé souvislosti s posouzením imisní a hlukové zátěže obce Smidary, případně
souvisejícího území v širším měřítku.
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je postup, který využívá syntézu všech
dostupných údajů a nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti
představovaného určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou, nebo v budoucnu
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charakterizace existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění vyplývajících.
V procesu hodnocení rizika je nutno identifikovat dvě základní veličiny:



Nebezpečnost (Hazard) - vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka
či na životní prostředí.



Riziko (Risk) je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž za definovaných
podmínek (za definované expozice) může dojít k poškození zdraví.

Jak již bylo řečeno, ve fázi hodnocení vlivu záměrů územního plánu nelze
identifikovat imisní zátěž ani akustickou expozici, kterým bude obyvatelstvo potenciálně
vystaveno. Podklady hodnocené v této fázi územně plánovací dokumentace pouze vymezují
limitní rozsah ploch a v případě přeložky silnice II/327 budou konkrétní akustické
a rozptylové studie budou podle potřeby provedeny ve fázi posuzování vlivu záměru
na životní prostředí, kdy budou známy jeho konkrétní parametry. Po vyhodnocení koeficientu
významnosti pro vlivy na ovzduší a akustickou zátěž jsou plochy Z 26 (DS), Z 19 (DS), Z 20
(DS), Z 21 (DS), Z 23 (DS) a Z27 (DS) hodnoceny kladně. Vzhledem k veřejnému zdraví
posiluje kladný význam ploch pro pěší a cyklistickou dopravu i skutečnost, že se jedná
o plochy, určené současně pro sportovní a rekreační aktivity.
Pro ostatní rozvojové plochy návrhu ÚP Smidary byl v souladu s metodikou zvolen
nevýznamný až nulový vliv (0), který je charakterizován následovně:
 do obytných území v okolí budou pronikat nečetné fyzikální, chemické nebo
biologické škodliviny, které spolu s pozadím (stavem při nulové variantě) zůstanou
spolehlivě pod stanovenými limity,
 případné negativní dopady na pohodu, kvalitu života a zájmy obyvatelstva budou
malé,
 do obytných území nebudou pronikat žádné zdravotně významné fyzikální, chemické
nebo biologické vlivy (přímé, nepřímé, pozdní) v měřitelných úrovních,
 nebudou nepříznivě dotčeny žádné zájmy okolního obyvatelstva, nebudou působit
žádné negativní psychosociální vlivy,
 do obytného území nebudou v měřitelných množstvích emitovány zdravotně
významné faktory, pro něž není stanoven limit.
Obdobně jako v předchozí kapitole je nutno upozornit na určitý konflikt zájmů
v plochách Z6 (SV), Z7 (SV), Z9 (SV) a Z10 (SV).

6.2.2 Sociálně-ekonomický vliv
Návrh územního plánu vytváří předpoklad pro rozvoj výroby vymezením plochy Z25
(VL), určenou pro stavby pro lehkou výrobu a skladování. Obecně kladně lze hodnotit
i vymezení ploch k bydlení s funkcí „smíšené obytné - venkovské“ SV, určené pro rodinné
bydlení s hospodářským zázemím, v nichž je umožněno realizovat mimo jiné stavby
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zařízením nenaruší užívání staveb v okolí a nesníží kvalitu prostředí a nezvýší dopravní zátěž
v území.

6.3 Vliv na půdu – zábor ZPF a projevy půdní eroze
Rozbor vlivu návrhových ploch na zemědělský půdní fond byl předmětem Kap. 4.1.
Vzhledem k lokalizaci obce v zemědělské oblasti se jedná o jeden z nejvýznamnějších z vlivů
návrhu územního plánu na životní prostředí. Zábor ZPF je následně hodnocen podle
následující škály významnosti, hodnocení jednotlivých ploch je uvedeno v Tab. 6.1:




Zábor ZPF (viz Tab. 6.1) je hodnocen podle následující škály významnosti:
Významný nepříznivý vliv (-2):
záměr představuje zábor ZPF v III. až V. třídě ochrany o rozloze větší než 10 ha,
záměr představuje zábor v I. nebo II. třídě ochrany ZPF.



Nepříznivý vliv (-1):
záměr představuje zábor ZPF v III. až V. třídě ochrany o rozloze od 0,3 do 10 ha,




Nevýznamný až nulový vliv (0):
záměr představuje zábor ZPF v III. až V. třídě ochrany o rozloze pod 0,3 ha,
záměr nepředstavuje zábor ZPF.



Příznivý vliv (+1):
záměr potenciálně vytváří předpoklad pro rozšíření rozlohy ZPF.

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, stanoví v § 4, odst. 3,
že zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu (odst.
3 se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací
dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení).
Navržený zábor v I. nebo II. třídě ochrany ZPF je proto vždy hodnocen významně
nepříznivým vlivem bez ohledu na rozsah řešené lokality. Výjimkou je plocha Z15 (SV),
která se od ostatních ploch ÚP Smidary odlišuje svým vymezením na půdách ve IV. tř.
ochrany ZPF a drobným záborem (0,18 ha) půdy BPEJ 3.08.10, zařazené do II. třídy ochrany
ZPF.
Většina rozvojových ploch zastavitelných návrhu ÚP Smidary přechází
do dokumentace jako plochy platného ÚPSÚ ve znění jeho změn, dosud nerealizované,
ke kterým byl vydán souhlas podle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, případně se jedná o plochy určené pro veřejně prospěšné
stavby dopravní a technické infrastruktury. Nově vymezenými plochami jsou Z5 (BV), Z13
(BV) a Z15 (SV). Plošný rozsah byl oproti platnému ÚPSÚ zvýšen u ploch Z4 (BV), Z12
(SV) a Z16 (SV).
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zastavitelných ploch se jedná o trvalý, nevratný vliv.
Protože konkrétní podoby záměrů nejsou známy, nejistoty jsou hodnoceny velikostí
-1. Citlivost je hodnocena stupněm -1, neboť se jedná o zábor chráněných půd..

Možnost ochrany je částečná, zvolena v hodnotě 0,5 a ochranou se rozumí následující
kroky:


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.



Péče o sejmutou ornici a její následné využití.

U ploch K2 (NP) až K8 (NP) není koeficient významnosti stanoven, jedná se o plochy
ekologicky příznivé, pro doplnění skladebných částí ÚSES.
Tab. 6.1:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na půdu (velikost vlivu -1)
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. 6.2:Výpočet koeficientu významnosti vlivu na půdu (velikost vlivu -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

Při striktním výkladu zákona č. 334/1992 Sb. by měly být plochy Z5 (BV), Z13 (BV)
z návrhu ÚP Smidary odebrány a rozsah ploch Z4 (BV), Z12 (SV) a Z16 (SV) snížen
na původní hodnotu, u plochy Z15 (SV) provedena úprava odebráním té části, která je
situována na půdách ve II. třídě ochrany. Protože je však stávající zastavěné území obce
lokalizováno v zemědělské krajině tvořené téměř výhradně chráněnými půdami, není bez
jejich záboru další rozvoj obce možný.
Pro řešení vzniklé situace je navrženo následující:
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I/58 - OSTRAVA
ULICE
PLZEŇSKÁ,hladinu
NOVÁ BĚLÁ
, I/56 S přihlédnutím k hodnocení vizuálních charakteristik
omezit
výškovou
plochy
MALÉ A VELÉ
Z15 (SV) odebráním/snížením rozsahu záboru půd BPEJ 3.08.10 a plochy Z12 (SV)
a Z13 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV – veřejná zeleň.

2)

Doplnit Odůvodnění ÚP Smidary o podrobné zdůvodnění nezbytnosti navrhovaného
řešení vzhledem k předpokládanému vývoji počtu obyvatel a rozsahu požadovaných
záborů.

6.4 Vliv na pozemky určené k plnění funkce lesa
Návrh ÚP Smidary nepředpokládá zábor lesních pozemků pro jiné funkční využití.

6.5 Vliv na horninové prostředí
Vliv ÚP Smidary na horninové prostředí není předpokládán.

6.6 Vliv na biologickou rozmanitost, faunu, flóru
Z hlediska vlivů na biologickou rozmanitost mají návrhové plochy ÚP Smidary
ve svém důsledku nevýznamný až nulový vliv (0), neboť jejich využití


nepředstavuje možnost šíření alergenních plevelů a ruderálních rostlin do okolí,



nepředstavuje možnost výskytu (zavlečení) obtížných živočichů do okolí,



nepředstavuje riziko přenosu nákaz.
Vliv na chráněnou faunu a flóru

V souladu s použitou metodiku se dá předpokládat pro většinu ploch vliv na chráněné
druhy fauny a flóry nevýznamný až nulový (0), neboť charakteristika vlivu je dána následující
škálou významů:
 lokalizace záměru nezasahuje do míst trvalého výskytu populací zvláště chráněného
genofondu,
 záměr znamená pouze omezení výskytu zvláště chráněných živočichů (snížení plochy
loviště, dotčení tahových cest a míst soustředění během migrací, snížení potravní
nabídky atp.),
 záměr nezasahuje floristicky a faunisticky hodnotná stanoviště,
 realizace záměru kompenzuje ztrátu prostorů pro hnízdění (reprodukci zvláště
chráněných živočichů) vytvořením náhradních ploch a prostorů.
Výjimkou z tohoto hodnocení je plocha K1 (W), jejíž realizace sice vytvoří nový
biotop pro živočichy vázané na vodní prostředí, ale současně zásahy do koryta Mlýnské
Javorky a změna hydrologických poměrů mohou mít nepříznivý vliv na předměty ochrany
soustavy Natura 2000, případně jiné vodní živočichy, vyskytující se v daném toku. Ve fázi
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koncepce je tento vliv hodnocen stupněm „?“ – nelzeI/58určit.
Realizace
záměru
by Bměla
být
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v navazujícím řízení podrobena posouzení podle § 45i, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, pokud orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i,
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. významný vliv nevyloučí,
Kladně jsou z hlediska vlivu na faunu a flóru hodnoceny plochy a koridory určené
pro doplnění skladebných částí lokálního ÚSES a vliv realizace kanalizace na ČOV na kvalitu
vod v řešeném území.

6.7 Vliv na vodu
Vliv ploch návrhu ÚP Smidary na podzemní, povrchovou vodu a odtokové poměry
v území je podrobně řešen v Kap. 4.4. Návrh ÚP Smidary vymezením plochy Z22 (TI)
pro ČOV a vytvořením podmínek pro realizaci kanalizačního systému vytváří předpoklad
pro zlepšení kvality povrchových a podzemních vod v řešeném území. Plocha Z22 (TI) je
proto hodnocena kladně.
Pros ostatní záměry Územního plánu Smidary je předpokládán nevýznamný až nulový
vliv (0) na kvalitu a kvantitu podzemní a povrchové vody, neboť:

záměry nemohou vyvolat ovlivnění režimu podzemních vod,

záměry neovlivní vydatnost zdrojů podzemní vody,

záměry nezpůsobí změny hladiny podzemní vody,

záměry nepředstavují riziko ohrožení kvality podzemních vod.
Dvě zastavitelné plochy (Z7 a Z27) jsou situovány zčásti v záplavovém území, plocha
Z27 (DS) prochází souběžně s trasou silnice II/327 aktivní zónou záplavového území. Dle
§ 67 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění se v aktivní zóně záplavových území
„nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje
vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo
která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb
pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb
dopravní a technické infrastruktury,…“ Z toho vyplývá přípustnost realizace této plochy
v aktivní zóně, nesmí v ní však být umístěno vybavení a překážky, které by bránily odtoku.

6.8 Vliv na ÚSES a VKP
Plochy K2 (NP) až K8 (NP) určené pro doplnění skladebných částí ÚSES jsou
hodnoceny kladně.
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a archeologického

Návrh ÚP Smidary nevymezuje zastavitelné plochy v přímém střetu s cennými,
památkově chráněnými objekty. Část zastavitelných ploch je situována cele nebo částečně
na území s archeologickými nálezy. V kontaktu s ÚAN typu I jsou:

Z1 (BV), Z3 (BV), Z4 (BV), Z5 (BV), Z6 (SV), Z7 (SV) - Smidary, středověké
a novověké jádro obce, poř. č. SAS 13-21-13/9, (také plocha Z24 (ZV), určená
pro zeleň),

Z16 (SV), Z17 (SV) –Loučná Hora, středověké a novověké jádro vsi, poř. č. SAS 1321-13/11,

Z27 (DS) – mlýn Medříč, poř. č. SAS 13-21-13/10.
V kontaktu s ÚAN typu II jsou:

Z14 (SV), Z15 (SV) – Chotělice, středověké a novověké jádro obce, poř. č. SAS 1321-13/5,

Z12 (SV), Z13 (SV) – Křičov - středověké a novověké jádro obce, poř. č. SAS 13-2118/1,

Z9 (SV), Z10 (SV), Z19 (DS) – ÚAN II - Červeněves - středověké a novověké jádro
obce, poř. č. SAS 13-21-18/4,
Tyto zastavitelné plochy jsou proto hodnoceny nepříznivě. Použitá metodika vyžaduje
použití velikosti vlivu -1 pro ÚAN typu II, -2 pro ÚAN typu I. Výpočet koeficientu
významnosti pro tyto plochy uvádí tabulky 6.3 a 6.4. Možností ochrany je provedení
včasného záchranného archeologického výzkumu v dotčených lokalitách.
Tab. 6.3: Výpočet koeficientu významnosti na ÚAN pro plochy s velikostí vlivu -1, tj.
Z9 (SV), Z10 (SV), Z12 (SV), Z13 (SV), Z14 (SV), Z15 (SV), Z19 (DS)
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

0,5

Koeficient významnosti

Nevýznamný až nepříznivý vliv

-3,5

Tab. 6.4: Výpočet koeficientu významnosti na ÚAN pro plochy s velikostí vlivu -2, tj.
Z1 (BV), Z4 (BV), Z5 (BV), Z6 (SV), Z7 (SV), Z16 (SV), Z17 (SV), Z27 (DS)
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

0,5
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Koeficient významnosti

I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Nepříznivý vliv

-5

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 správní území
obce.

6.10 Vliv na krajinu
Vliv návrhových ploch v jednotlivých lokalitách je již řešen v Kap. 4.8. Návrh ÚP
Smidary nezakládá předpoklad narušení krajinného rázu řešeného území. Rozvojové plochy
jsou přiměřeného rozsahu a jsou lokalizovány v přímé návaznosti na současně zastavěné
území.
Určitou výjimku představuje plocha Z15 (SV), která je lokalizována v pohledově
exponovanější lokalitě ve vztahu k ostatní zástavbě místní části Chotělice. Umístění objektu
o výšce 13 m v horní části této plochy může vzbuzovat nepříznivý vizuální vliv, umocněný
blízkostí hřbitova jako sakrální památky. Plocha je proto hodnocena mírně nepříznivě.
Plochy Z16 (SV) a Z17 (SV), které umožňují výhledy do okolní krajiny, by bylo
vhodnější využít jako plochy veřejných prostranství. Pro upozornění na tuto lokalitu jsou
proto rovněž hodnoceny mírně nepříznivě.
Realizaci pohledově významného technického prvku do krajiny přinese realizace
nadzemního elektrického vedení 2x110 kV v k.ú. Křičov, méně významná bude
pravděpodobně realizace přeložky silnice II/327. Vliv obou těchto záměrů bude
v navazujících řízeních posuzován dle zákona 100/2001 Sb., v aktuálním znění.
Zvolená metodika hodnotí vliv na krajinný ráz následovně:
Významný nepříznivý vliv (-2):

záměr znamená realizaci nových měřítkem nebo soustředěním nápadných objektů
do krajiny oproti měřítku (soustředění) stávající urbanistické struktury dotčeného
území,

záměr znamená realizaci pohledově významného technického prvku do krajiny
(výrazné bodové a prostorové dominanty, výrazné nadzemní linie, průseky lesními
a liniovými porosty), případně dominantní změnu blízkého pohledového horizontu,

záměr zcela mění nebo potlačuje kulturně celostátně nebo regionálně významné
historické hodnoty území likvidací původních dokladů využití a kultivace krajiny (ráz
historických sídel nebo jejich částí, mlýny, hutě, hamry, rybniční soustavy, technické
památky, agrární terasy, prostory historicky významných událostí) nebo likviduje
stávající, pohledově určující strukturní prvky krajiny,

záměr znamená pohledově výraznou změnu hmot a objemů objektů stávajícího
průmyslového, obchodního, zemědělského a podobného areálu.
Nepříznivý vliv (-1):
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který
okrajově
ovlivňuje
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pohledově významné krajinné prostory,

záměr znamená změnu architektury, měřítka a hmot objektů, včetně výškových
parametrů, které nevýrazně mění stávající parametry krajiny a vizuálně vnímatelné
siluety sídelních útvarů,

záměr znamená pohledové narušení stávajících pohledově určujících strukturních
prvků krajiny,

záměr mění jen okrajově historické uspořádání území a doklady o kultivaci krajiny.
Nevýznamný až nulový vliv (0):

záměr neznamená pohledově patrnou změnu vizuálně vnímatelných krajinných
prostorů,

záměr není realizován v pohledově určujících liniích a směrech,

záměr neznamená změnu architektury a hmot objektů, včetně výškových parametrů,

záměr nemění kulturně historické uspořádání území.

Tab. 6.5: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na KR – plochy Z15 (SV), Z16 (SV),
Z17 (SV)
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

0,5

Koeficient významnosti

Nevýznamný až nepříznivý vliv

-3,5

Tab. 6.6: Výpočet koeficientu významnosti pro vliv na KR – plochy Z26 (DS), koridor
2x110 kV
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

0,5

Koeficient významnosti

-5

Nepříznivý vliv
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Souhrnný přehled hodnot koeficientů významnosti vlivu, diskutovaných v kapitolách
6.1. až 6.6. je uveden v Tabulce 6.7.

0
0
0

-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
-4
-5,5
-5,5
0
-5,5
-5,5
-5,5
-5,5
0
-5,5
0
-5,5
-5,5
-5,5
0
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ÚSES, VKP

Flóra, fauna,
Natura 2000a
Voda

ZPF

soc.ek. vliv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

?
+1
0

0
0
0

0
+1
0

KR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0
0
0

Hmot. statky

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0
0
0

Veř.zdraví.

Hluk

Ovzduší
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0
0
0

Horninové
prostředí

BV
BV
BV
BV
SV
BV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
DS
DS
DS
TI
DS
ZV
VL
DS
DS
W
NP

PUPFL

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20
Z21
Z22
Z23
Z24
Z25
Z26
Z27
K1
K2-8
2x110
kV

Druh

Plocha

Tab. 6.7: Hodnocení významnosti vlivu ploch ÚP na složky ŽP

-5
0
-5
-5
-5
-5
-5
0
-3,5
-3,5
0
-3,5
-3,5
-3,5
-3,5
-5
-5
0
-3,5
0
0
0
0
0
0
0
-5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,5
-3,5
-3,5
0
0
0
0
0
0
0
0
-3,5
0
0
0
-5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP SMIDARY

ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D.

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZAHRADNÍ 241, ŠTÍTINA

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

7. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH MALÉ A VELÉ
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 mírou neurčitosti, neboť se jedná pouze
o vymezení ploch, pro které v převážné většině 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. 6.7 téže kapitoly. Přestože je vypovídací schopnost číselného
vyjádření významnosti vlivů omezena tím, že se jedná právě jen o číselnou hodnotu, již
z předložené Tab. 6.7 je zjevný jediný zásadní nepříznivý účinek vlivů návrhu Územního
plánu Smidary na životní prostředí, kterým je zábor půdního fondu. Negativní vliv
jednotlivých ploch není způsoben jejich naddimenzováním, nýbrž jejich lokalizací
na zákonem chráněných půdách. Zábory půdního fondu lze považovat za kumulativní vliv.
Jevem, který je hodnocen bez jednoznačného závěru, je plánovaná realizace vodní
plochy v ploše K1 (W), který může být kumulován využitím parcel č. 466/9
a 466/13v blízkosti rybníka Medříč, které jsou v katastru nemovitostí a následně i v návrhu
ÚP Smidary označeny s využitím „rybník“, ačkoliv jsou využívány jako zemědělská půda.
Ačkoliv za jiných okolností by vodní plocha v krajině byla hodnocena příznivě z hlediska
zvýšení druhové rozmanitosti, zadržení vody v krajině, zlepšení mikroklimatu, atd., zde není
zřejmé, zda výstavbou nedojde k ohrožení populací velevruba tupého jako předmětu ochrany
evropsky významné lokality Javorka a Cidlina-Sběř, do které záměr zasahuje. A to
pravděpodobně nikoliv v místě výstavby, nýbrž spíše níže na toku změnou hydrologických
poměrů. Záměr by tak měl být posouzen z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000, pokud
orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí.
Z hlediska vlivů na krajinný ráz lze očekávat nepříznivé působení liniového
technického prvku TE3 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves – TR
Staré Místo. Jedná se o strategický záměr nadmístního významu, přecházející do koncepce
ze ZÚR.
Z hlediska vizuálních vlivů je v předchozích kapitolách upozorněno na plochy
lokalizované vyvýšených polohách/místech výhledu - Z15 (SV), Z16 (SV) a Z17 (SV). Místa
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rovin.

Mezi potenciální nepříznivé vlivy vymezení části zastavitelných ploch lze zařadit
jejich střet s místy předpokládaných výskytů archeologických nálezů. Tak jako zábor ZPF, je
tento střet v dané oblasti s nejstarším osídlení nevyhnutelný, alespoň jsou-li plochy vymezeny
jinak žádoucím způsobem v těsné návaznosti na stávající zastavěné území. Nepříznivému
vlivu lze zabránit důsledným archeologickým záchranným průzkumem v dotčených
lokalitách.
Kladnými vlivy koncepce je vytvoření podmínek pro bezpečnou likvidaci odpadních
vod z celého správního území, vymezení a upřesnění skladebných částí ÚSES, vytvoření
podmínek cyklistickou dopravu a prostupnost území pro pěší, vymezení ploch
pro infrastrukturu nadmístního významu, sociálně-ekonomický vliv vymezení plochy výroby
a umožnění drobného podnikání ve většině ostatních ploch a minimalizace požadavků
na zábor půdního fondu při sledování těsné návaznosti na současně zastavěné území.
Souhrnně je možno konstatovat, že významné nepříznivé vlivy ÚP Smidary
na životní prostředí nejsou předpokládány a že kladné vlivy koncepce převládají
nad jejími potenciálními nepříznivými důsledky.
Návrh Územního plánu Smidary je předkládán v jedné variantě. Podmínky ochrany,
které již byly diskutovány, nebo jsou řešeny v Kap. 6 jako součást určení koeficientů
významnosti jednotlivých vlivů, jsou dále rozvedeny v následující Kapitole 8.
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8. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ,
MALÉ A VELÉ
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
Doporučení k uplatnění v ÚP Smidary:


S přihlédnutím k hodnocení vizuálních charakteristik omezit výškovou hladinu plochy
Z15 (SV) odebráním/snížením rozsahu záboru půd BPEJ 3.08.10 a plochy Z12 (SV)
a Z13 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV – veřejná zeleň.



Doplnit Odůvodnění ÚP Smidary o podrobné zdůvodnění nezbytnosti navrhovaného
řešení vzhledem k předpokládanému vývoji počtu obyvatel a rozsahu požadovaných
záborů.
Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních:



U relevantních záměrů provést hodnocení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona
100/2001 Sb. v aktuálním znění (přeložka silnice II/327).



V konkrétní projektové dokumentaci jednotlivých záměrů upřednostňovat řešení
s minimalizujícím vlivem na ZPF, především na půdy vysoké bonity.



Nezastavěné plochy nadále využívat stávajícím způsobem.



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.



Respektovat investice vložené do půdy (odvodnění).
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8.2 Vliv na veřejné zdraví, ovzduší, hluk
Doporučení k uplatnění v ÚP Smidary:


I/58 - OSTRAVA ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Realizaci záměrů v plochách Z6 (SV), Z7 (SV), Z9 (SV), Z10 (SV) podmínit
předchozím prověřením splnění hygienických limitů.
Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních:


8.3

U nových objektů na zastavitelných plochách vyžadovat nízkoemisní způsob vytápění
s využitím zemního plynu, elektrické energie, případně obnovitelných zdrojů energie.

Vliv na faunu a flóru
Doporučení k uplatnění v ÚP Smidary:
Nejsou stanovena.



Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních:
Záměr v ploše K1 (W) posoudit podle § 45i, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, pokud orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí.

8.4 Vliv na vodu
Doporučení k uplatnění v ÚP Smidary:
Nejsou stanovena.
Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních:


U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného
zneškodnění dešťových a splaškových vod.



Minimalizovat změny odtokových poměrů cílenou redukcí zpevněných ploch
a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod ze střech. Odtokové poměry
z povrchu zastavěného území by měly zůstat srovnatelné se stavem před výstavbou.



Minimalizovat výstavbu v záplavovém území, v ploše Z27 (DS) v aktivní zóně
záplavového území zamezit realizaci překážek bránících odtoku.

8.5

Vliv na památky a archeologické lokality
Doporučení k uplatnění v ÚP Smidary:
Nejsou stanovena.
Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních:



Při realizaci záměrů v zastavitelných plochách zajistit provedení záchranného
archeologického výzkumu. Jedná se o zákonnou povinnost dle §22, odst. 2 zákona
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, I/56 č. 20/1987 Sb., v aktuálním znění: „Má-li seI/58
provádět
činnost
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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.“

8.6

Vliv na krajinný ráz
Doporučení k uplatnění v ÚP Smidary:



Omezit výškovou hladinu plochy Z15 (SV) odebráním/snížením rozsahu záboru půd
BPEJ 3.08.10 a plochy Z12 (SV) a Z13 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV –
veřejná zeleň.
Doporučení k uplatnění v navazujících řízeních:



Při projektové přípravě nové výstavby respektovat stávající charakter a výškovou
hladinu okolní zástavby.

8.7 Vliv na PUPFL a lesní porosty
Vzhledem k absenci negativních vlivů návrhu ÚP Smidary nejsou navrhována opatření
pro jejich předcházení.

8.8

Vliv na horninové prostředí

Vzhledem k absenci negativních vlivů návrhu ÚP Smidary nejsou navrhována opatření
pro jejich předcházení.
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9. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH
MALÉ A VELÉ
CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ
PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ
9.1 Ovzduší
Obec Smidary je zásobovaná zemním plynem a Územní plán Smidary počítá
s plynofikací navrhovaných zastavitelných ploch. Vymezením plochy Z26 (DS) pro přeložku
silnice II/327 v prostoru Nového Bydžova přispívá ÚP Smidary k předpokladu snížení
koncentrací polutantů z liniových zdrojů v Novém Bydžově a Skřivanech. Návrh ÚP Smidary
vytváří předpoklady pro rozvoj ekologických forem dopravy, tj. pěší a cyklistické dopravy
(plochy Z19 až Z21) a současně pro lepší využití a dosažitelnost železniční dopravy
vymezením plochy Z23 (DS), navazující na železniční trať č. 040.
Výše uvedenými opatřeními ÚP Smidary vytváří předpoklad pro splnění cíle Státní
politiky životního prostředí 2012 – 2020 - 2.2.1 Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou
překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou
překračovány.

9.2 Voda
Státní politika životního prostředí ČR 2012 - 2020, schválená usnesením vlády dne
9.1.2013 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 Smidary je plně v souladu s požadavky Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací KHK, vytváří a respektuje podmínky pro realizaci kanalizace a ČOV, které jsou
již ve fázi výstavby a které zajistí bezpečnou likvidaci odpadních vod ze všech místních částí
obce.

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
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Návrh ÚP Smidary vymezuje většinu rozvojových ploch na základě stávajícího ÚP
Smidary, tj. přebírá plochy dosud nevyužité, a dále v souladu s nadřazenou dokumentací ZÚR
KHK. Rozbor vlivu na zemědělský půdní fond a možnosti jeho minimalizace byly popsány
v předchozích kapitolách tohoto dokumentu. Návrh ÚP Smidary vymezuje většinu
rozvojových ploch na bonitně cenných půdách zařazených do I. nebo II. třídy ochrany ZPF,
vliv těchto zastavitelných ploch je hodnocen jako nepříznivý. V řešeném území však
neexistuje pro rozvoj obce jiná vhodná alternativa.

9.4 Příroda a krajina
Návrh ÚP Smidary respektuje Koncepci ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého
kraje, která vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny. Územní
plán Smidary vymezuje skladebné části územního systému ekologické stability regionálního
a lokálního významu, navrhuje opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny a je v souladu
s cíli nadřazených materiálů.

9.5 Kulturní a historické památky
Ochrana nemovitých kulturních památek 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. Vzhledem k záměrů rozvojových ploch, vymezených
návrhem ÚP Smidary, se jedná především o minimalizaci působení hluku a imisní zátěže.
Návrh ÚP Smidary je s tímto cílem v souladu.
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Smidary
souladu
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s Cílem č. 4 Zdraví mladých, tj. vytvořit podmínky, aby do roku 2020 mladí lidé byli
zdravější a schopnější plnit svoji roli ve společnosti, který definuje potřebu vytvářet
dostatečnou nabídku sportovních ploch a získávat mládež pro sportovní a tělovýchovné
aktivity.
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10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ MALÉ A VELÉ
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 územně plánovací dokumentace
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 Smidary na životní
prostředí
Složka ŽP
Půda

Cíl ochrany ŽP
Omezovat nové zábory ZPF.

Hluk

Snižovat hlukovou zátěž
obyvatelstva, splnění
hlukových limitů pro vnější
hluk.

Ovzduší

Snižovat imisních zátěž
obyvatelstva, splnění
imisních limitů.

Fauna

Chránit předměty ochrany
soustavy Natura 2000
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Monitorovací indikátor
 Podíl zpevněných ploch,
 rozloha nových záborů,
 rozloha záborů v I. a II. tř, ochrany
ZPF.
 Změna dopravní zátěže v zastavěné
části obce,
 počet obyvatel vystavených zvýšené
akustické zátěži.
 Změna dopravní zátěže v zastavěné
části obce,
 počet obyvatel vystavených zvýšené
imisní zátěži.
 Výskyt populací velevruba tupého
a modráska bahenního v řešeném
území.
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NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH
MALÉ A VELÉ
PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA MINIMALIZACE
NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na základě rozboru vlivu návrhu ÚP Smidary 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 Smidary.

11.1 Návrh doporučení k zapracování do návrhu ÚP Smidary
1.

S přihlédnutím k hodnocení vizuálních charakteristik omezit výškovou hladinu plochy
Z15 (SV) odebráním/snížením rozsahu záboru půd BPEJ 3.08.10 a plochy Z12 (SV)
a Z13 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV – veřejná zeleň.

2.

Doplnit Odůvodnění ÚP Smidary o podrobné zdůvodnění nezbytnosti navrhovaného
řešení vzhledem k záborům ZPF ve vztahu k předpokládanému vývoji počtu obyvatel
a rozsahu požadovaných záborů.

3.

Realizaci záměrů v plochách Z6 (SV), Z7 (SV), Z9 (SV), Z10 (SV) podmínit
předchozím prověřením splnění hygienických limitů.

11.2 Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech
po přijetí ÚP Smidary
1.

Záměr v ploše K1 (W) posoudit podle § 45i, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, pokud orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí.

2.

V konkrétní projektové dokumentaci záměrů na zastavitelných plochách
upřednostňovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF. Nezastavěné plochy nadále
využívat stávajícím způsobem.

3.

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. Respektovat investice
vložené do půdy.

4.

Před zahájením výstavby objektů na současných zemědělských plochách provést
opatření k zabránění znehodnocení ornice.

5.

U všech projektových záměrů je třeba požadovat řešení záchytu a nezávadného
zneškodnění dešťových a splaškových vod.

6.

Zajistit minimalizaci změn odtokových poměrů v zastavitelných plochách cílenou
redukcí zpevněných ploch a zasakováním vhodných dešťových vod, např. vod
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se stavem před výstavbou.

7.

Minimalizovat výstavbu v záplavovém území, v ploše Z27 (DS) v aktivní zóně
záplavového území zamezit realizaci překážek bránících odtoku.

8.

U nových objektů na zastavitelných plochách upřednostňovat nízkoemisní způsob
vytápění s využitím zemního plynu, elektrické energie, případně obnovitelných zdrojů
energie.

9.

Při realizaci záměrů v zastavitelných plochách zajistit provedení záchranného
archeologického výzkumu podle platného právního předpisu.

10.

Při projektové přípravě nových objektů v zastavitelných plochách respektovat stávající
charakter a výškovou hladinu okolní zástavby.

11.

Záměry realizace nadzemního elektrického vedení TE3 2x110 kV TR Nový Bydžov –
Vinary – Volanice – Jičíněves – TR Staré Místo a přeložky silnice II/327 v ploše Z26
(DS) posoudit v navazujících řízeních dle zákona 100/2001 Sb., v aktuálním znění.
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12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ

Posuzovaný Územního plánu Smidary byl zpracován Ing. arch. Karlem Novotným,
Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové, autorizace ČKA č. 2039. Pořizovatelem je
v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Nový Bydžov, Odbor
výstavby a životního prostředí.
Územní plán Smidary představuje svým obsahem a zaměřením koncepci z oblasti
územního plánování, která nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění, dále nelze vyloučit kumulativní povahu vlivu jednotlivých funkčních využití
území ve smyslu zákona EIA a vzhledem k návrhu zadání ÚP nebylo možné stanovit
charakteristiky vlivů koncepce na životní prostředí. Územní plán Smidary tak naplňuje
ustanovení § 10a, odst. 1, písm. a) 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, ze dne 17.06.2016 (č.j. KUKHK-21330/ZP/2016) proto shledal nezbytnost
komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve svém stanovisku č.j. KUKHK19589/ZP/2016 ze dne 1. 6. 2016 dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
vyloučil možný významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády
č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského
seznamu) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno
ve smyslu §10i zákona 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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Nepříznivý vliv – jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen vliv zastavitelných ploch,
situovaných na zemědělském půdním fondu v I. a II. třídě ochrany (většina zastavitelných
ploch), vliv ploch lokalizovaných v místě území archeologických nálezů I. kategorie (Z1
(BV), Z4 (BV), Z5 (BV), Z6 (SV), Z7 (SV), Z16 (SV), Z17 (SV), Z27 (DS)), potenciální vliv
elektrického vedení TE3 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice – Jičíněves – TR
Staré Místo na krajinný ráz– viz Tab. 6.7 v Kap. 6.11.
Na rozhraní nepříznivého a nevýznamného vlivu byl vyhodnocen potenciální vliv
ploch lokalizovaných v místě území archeologických nálezů II. kategorie (Z9 (SV), Z10 (SV),
Z11 (SV) až Z15 (SV), Z19 (DS)) a vliv ploch Z15(SV), Z16 (SV) a Z17 (SV) na vizuální
charakteristiky sídla.
Příznivý vliv - jako kladný se předpokládá sociálně-ekonomický vliv na obyvatelstvo
(plocha Z25 (VL) a kumulativní vliv ploch „smíšených obytných - venkovských), vliv ploch
Z19 (DS) až Z21 (DS), Z23 (DS), Z23 (DS) na imisní a akustickou zátěž a celkově na veřejné
zdraví, vliv vymezení plochy Z22 (TI) a umožnění realizace kanalizace v plochách
s rozdílným způsobem využití na kvalitu podzemních a povrchových vod a všeobecně kladný
vliv ploch určených pro doplnění skladebných částí ÚSES (K2 (NP) až K8 (NP)).
V kategorii „?“, tedy bez jednoznačného závěru, je hodnocena plánovaná realizace
vodní plochy v ploše K1 (W) z hlediska vlivu na faunu, která je předmětem ochrany soustavy
Natura 2000 v řešeném území. Popis možného vlivu a jeho diskuze jsou uvedeny v Kap. 5.1
a Kap. 7.
Ostatní vlivy vymezení jednotlivých plochy byly vyhodnoceny jako nevýznamné
až nulové.
Synergické vlivy nebyly zjištěny, kumulativním nepříznivým vlivem koncepce je
zábor půdního fondu v zastavitelných plochách.
Souhrnný popis hodnocení včetně uvedení nejistot a diskuze kladů a negativ
jednotlivých záměrů jsou uvedeny v Kap. 7 tohoto dokumentu. Na základě posouzení vlivů
koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou v Kap. 11 navržena ochranná opatření,
která snižují významnost zjištěných vlivů.
Na základě vyhodnocení významnosti vlivů předkládané koncepce na složky životního
prostředí je možno konstatovat, že ÚP Smidary tak, jak je předkládán, nepřinese z hlediska
identifikovaných vlivů významný nepříznivý vliv na životní prostředí, proto lze ÚP Smidary
vydat souhlasné stanovisko:
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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 Smidary“
souhlasné stanovisko za následujících podmínek:
1.

S přihlédnutím k hodnocení vizuálních charakteristik omezit výškovou hladinu plochy
Z15 (SV) odebráním/snížením rozsahu záboru půd BPEJ 3.08.10 a plochy Z12 (SV)
a Z13 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV – veřejná zeleň.

2.

Doplnit Odůvodnění ÚP Smidary o podrobné zdůvodnění nezbytnosti navrhovaného
řešení vzhledem k záborům ZPF ve vztahu k předpokládanému vývoji počtu obyvatel
a rozsahu požadovaných záborů.

3.

Realizaci záměrů v plochách Z6 (SV), Z7 (SV), Z9 (SV), Z10 (SV) podmínit
předchozím prověřením splnění hygienických limitů.

4.

V navazujících řízeních posoudit záměr v ploše K1 (W) posoudit podle § 45i, odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud orgán ochrany přírody
významný vliv nevyloučí.
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14. DOPLNĚNÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MALÉ A VELÉ
PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP SMIDARY
14.1 Přehled provedených úprav návrhu ÚP Smidary
Přehled úprav návrhu ÚP Smidary v období mezi zpracováním Vyhodnocení vlivů ÚP
Smidary na životní prostředí v listopadu 2018 (dále SEA 2018) a předloženým dokumentem
ÚP Smidary, říjen 2020 uvádí Tab. 14.1, a to včetně předběžného rozlišení jejich
potenciálního vlivu na životní prostředí.
Tab. 14.1: Přehled úprav návrhu ÚP Smidary
Plocha (využití) /rozloha

Provedená změna (rozdíl mezi
verzí pro SJ a VP)
Kap. 1 Vymezení zastavěného území
Vymezení zastavěného území
k 30. 9. 2019
Kap. 3.1, 3.1.11, 3.2
Doplněny plochy s funkčním
využitím TO Plochy technické
infrastruktury – plochy pro stavby
a zařízení pro nakládání s odpady.

Komentář
Bez vlivu na složky ŽP.
Vliv na složky ŽP bude dále
prověřen.

V Kap. 3.2 vymezena plocha Z33
(TO).
Kap. 3.2 Zastavitelné plochy
Z1 (BV, ZV)
Úprava BPEJ na základě změny
Z2 (BV)
mapy bonity zemědělské půdy.
Z4 (BV, ZO)
Z6 (SV, ZO)
Z19 (DS)
Z5 (BV, PV)
Vypuštěna z návrhu ÚP.
Současně zrušena podmínka územní
studie v Kap. 10.
Z6 (SV, ZO)
Doplněna podmínka „V dalším
Z7 (SV, ZO)
stupni projektové přípravy bude
Z9 (SV, ZO)
prokázáno nepřekročení maximální
Z10 (SV, ZO)
přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech
staveb a venkovních prostorách.“
Z4 (BV, ZO)
Doplněna funkce „plochy zeleně
Z6 (SV, ZO)
ochranné a izolační“ (ZO)
Z7 (SV, ZO)
Z9 (SV, ZO)
Z10 (SV, ZO)
Z14 (BV)
Z16 (BV)
Z17 (SV)

Úprava BPEJ na základě změny
mapy bonity zemědělské půdy.
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Bez změny vlivu na složky ŽP.

Jedná se o úpravu příznivou
ke složkám ŽP (zábor ZPF, střet
s ÚAN).
Jedná se o úpravu příznivou
ke složkám ŽP (hygienické
podmínky).

Jedná se o úpravu příznivou
ke složkám ŽP (hygienické
podmínky).

Plocha po rebonitaci vymezena
na půdě s nižší třídou ochrany.
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Plocha (využití) /rozloha
Z15(SV)
Z18 (SV)

Z23 (DS)

Z24 (BV)

Z27 (DS)

Z28 (DS)
Z29 (BV, ZV)
Z30 (DS)
Z31 (SV, ZO)
Z32 (SV, ZO)
Z33 (TO)
Z34 (DS)
Z35 (DS)

I/58 - OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Provedená změna (rozdíl mezi
Komentář
MALÉ A VELÉ
verzí pro SJ a VP)
Úprava BPEJ na základě změny
Plochy po rebonitaci vymezeny
mapy bonity zemědělské půdy
vyšší výměrou na půdě s vyšší
třídou ochrany.

Doplněna podmínka „Realizací
záměru musí být zachovány
parametry biokoridoru regionálního
významu.“
Změna funkčního využití z „plochy
veřejných prostranství - veřejná
zeleň“ (ZV) na „plochy bydlení
v rodinných domech - venkovské“
(BV)
Úprava BPEJ na základě změny
mapy bonity zemědělské půdy.
Nově navržené zastavitelné plochy.

3.4. Plochy změn v krajině
K1 (W)
Doplněny podmínky ochrany
soustavy NATURA 2000 a ÚSES.
K8 (NP)

Úprava BPEJ na základě změny
mapy bonity zemědělské půdy.

K10 (NP)
K11 (NP)
K12 (NP)
3.4. Plochy změn v krajině
Z28 (DS), Z30 (DS), Z34
(DS) a Z35 (DS)
4.2 Elektrorozvody

Nově navržené plochy přírodní
pro doplnění skladebných částí
ÚSES.

Plocha kříží regionální biokoridor
RK H025. Jedná se o úpravu
s kladným vlivem na ŽP (ÚSES).
Vliv na složky ŽP bude dále
prověřen.

Plocha po rebonitaci vymezena
vyšší výměrou na půdě s nižší
třídou ochrany.
Vliv na složky ŽP bude dále
prověřen.

Kladný vliv na životní prostředí
(NATURA 2000, ÚSES, fauna,
flóra).
Plocha po rebonitaci vymezena
vyšší výměrou na půdě s nižší
třídou ochrany.
Kladný vliv na životní prostředí
(ÚSES, fauna, flóra).

Doplněny plochy komunikací.

Vliv vymezení daných ploch
na složky ŽP bude dále prověřen.

V textu doplněny nově navržené
plochy Z29 a Z32.

Bez vlivu na složky ŽP.

4.7 Veřejná prostranství
V textu doplněna nově navržená
plocha Z29.
5.8. Koncepce rekreačního využívání krajiny
V textu doplněna nově navržené
plochy koridorů pro cyklistickou a
pěší dopravu Z28, Z34 a Z35.
6. Stanovení podmínek pro využití ploch
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Plocha (využití) /rozloha
6.1. Plochy bydlení
v rodinných domech –
venkovské (BV)

6.1. Plochy bydlení v
rodinných domech –
venkovské (BV)
6.7. Plochy smíšené
obytné – venkovské (SV)
6.7. Plochy smíšené
obytné – venkovské (SV)

6.11. Plochy technické
infrastruktury – plochy
pro stavby a zařízení pro
nakládání s odpady (TO).

I/58 - OSTRAVA
ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 Provedená změna (rozdíl mezi
Komentář
MALÉ A VELÉ
verzí pro SJ a VP)
Úprava podmínek prostorového
Bez vlivu na složky ŽP (původní
uspořádání:
znění „výšková hladina zástavby
Maximální výška zástavby 11 m
novými stavbami max. 2
nad okolní rostlý terén - platí
nadzemní podlaží“).
pro nové stavby v zastavěném území
a stavby v zastavitelných plochách.
Úprava podmínek prostorového
Bez předpokládaného vlivu
uspořádání: „uvnitř zastavěného
na složky ŽP.
území bude velikost stavebních
pozemků posuzována individuálně
dle charakteru a hustoty okolní
zástavby“.

Úprava podmínek prostorového
uspořádání:
Maximální výška zástavby 13 m nad
okolní rostlý terén - platí pro nové
stavby v zastavěném území a stavby
v zastavitelných plochách.
Pro plochu Z15 platí maximální
výška zástavby 10 m nad okolní
rostlý terén.
Doplněny podmínky využití ploch.

Upřesnění termínu „maximální výška
zástavby“.
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb
VD7 - komunikace
Doplnění veřejně prospěšných staveb
pro pěší a cyklisty
dopravní infrastruktury s možností
Smidary - Loučná Hora
vyvlastnění:
VD8 - komunikace
pro pěší a cyklisty
Smidary - jih
VD9 - komunikace
pro pěší a cyklisty
Smidary - jih
Kap. 6

Potenciální možný vizuální vliv.
Z hlediska vizuálních vlivů je
v předchozích kapitolách
upozorněno na plochy
lokalizované vyvýšených
polohách/místech výhledu Z16 (SV) a Z17 (SV).
Vliv na složky ŽP bude prověřen.

Potenciální kladný vliv na ŽP
(krajinný ráz, vizuální vlivy).
Vliv vymezení ploch na složky
ŽP bude prověřen. Vymezení
staveb jako VPS je aktem
bez vlivu na ŽP.

Legenda:
Změna příznivá ke složkám ŽP
Změna bez vlivu na složky ŽP
Změna s potenciálním nepříznivým vlivem na ŽP, která bude dále
prověřena
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- OSTRAVAkoncepčních
ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ
BĚLÁ, I/56 14.2 Vztah územně plánovací dokumentace I/58
k cílům
národních
MALÉ A VELÉ
a regionálních dokumentů

Soulad návrhu Územního plánu Smidary je dále porovnán s následujícími koncepčními
dokumenty, ve kterých došlo ke změně nebo aktualizaci:

Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5,

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 4.

14.2.1 Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5
Aktualizace PÚR ČR č. 2 a č. 3 byly schváleny usneseními vlády ČR č. 629 a 630
ze dne 2. 9. 2019, aktualizace PÚR č. 5 byla schválena usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17.
8. 2020. V nich se jedná pouze o dílčí změny koncepce – Aktualizace PÚR ČR č. 2 spočívá
ve změně stávajícího označení rozvojového záměru „R43 v úseku Brno – Moravská
Třebová“, a to z „R43“ na „S43“, Aktualizace PÚR ČR č. 3 se týká vodního díla Vlachovice
ve Zlínském kraji. Aktualizace č. 5 požaduje vymezit plochy umožňující využití území
pro vodní díla Kryry, Senomaty a Šanov a koridory pro přivaděče vody vodní dílo Kryry –
Kolešovický potok a vodní dílo Kryry – Rakovnický potok v Ústeckém a Středočeském kraji.
Hodnocení: 0
Aktualizace č. 2, 3 a 5 PÚR ČR se netýkají řešeného území. Závěry Kap. 1.2.1
zůstávají v platnosti.
14.2.2 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizací č. 1, 2
a4
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019
a aktualizace č. 4 dne 18. 7. 2020.
Hodnocení: 0
Aktualizace č. 2 a 4 ZÚR KHK se netýkají řešeného území. Závěry Kap. 1.2.2
zůstávají v platnosti.

14.3 Hodnocení způsobu zapracování požadavků SEA 2018 do aktualizovaného
dokumentu
Na základě rozboru vlivu návrhu ÚP Smidary na životní prostředí byl v Kap. 11.1
uveden návrh úprav návrhu územního plánu před veřejným projednáním. Tyto požadavky
byly přeneseny dále do návrhu stanoviska KÚ KHK v Kap. 12. Následující text hodnotí
zapracování jednotlivých návrhů do upraveného návrhu ÚP Smidary:
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1.

I/58 - OSTRAVA
ULICE
PLZEŇSKÁ,hladinu
NOVÁ BĚLÁ
, I/56 S přihlédnutím k hodnocení vizuálních charakteristik
omezit
výškovou
plochy
MALÉ A VELÉ
Z15 (SV) odebráním/snížením rozsahu záboru půd BPEJ 3.08.10 a plochy Z12 (SV) a
Z13 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV – veřejná zeleň.

Vypořádání:
Požadavek na snížení výškové hladiny v ploše Z15 (SV) byl akceptován úpravou
podmínek prostorového uspořádání, požadavek proto nebude dále uplatňován.
Požadavek na vymezení ploch Z12 (SV) a Z13 (SV) ve funkčním využití veřejná zeleň
nebude uplatněn, neboť se jedná o administrativní chybu. Z hlediska vizuálních vlivů
(viz Kap. 4.8 a 6.10) bylo upozorněno na plochy Z16 (SV) a Z17 (SV) a jejich
nevhodné vymezení v daném prostoru. Návrh proto přechází do aktualizace
vyhodnocení v opravené podobě. Vzhledem k situaci, že plochy byly vymezeny
ve stejném funkčním využití v platném ÚPSÚ, je požadavek upraven na následující
znění: „Prověřit územní studií plochy Z16 (SV) a Z17 (SV) s cílem vymezit v nich
veřejné prostranství“.
2.

Doplnit Odůvodnění ÚP Smidary o podrobné zdůvodnění nezbytnosti navrhovaného
řešení vzhledem k záborům ZPF ve vztahu k předpokládanému vývoji počtu obyvatel
a rozsahu požadovaných záborů.
Vypořádání:
V Kap. I Odůvodnění územního plánu Smidary je doplněn rozbor situace v řešeném
území. Zastavitelné plochy jsou odůvodněny veřejným zájmem, kterým je umožnit
ve vhodných plochách, navazujících na zastavěné území, dobře dostupných
po komunikacích a vhodných k napojení na dostupné inženýrské sítě realizaci
zástavby venkovského typu a tím podpořit nepříznivě se vyvíjející demografickou
situaci obce. Požadavek nebude dále uplatňován.

3.

Realizaci záměrů v plochách Z6 (SV), Z7 (SV), Z9 (SV), Z10 (SV) podmínit
předchozím prověřením splnění hygienických limitů.
Vypořádání:
Výše uvedené plochy byly doplněny plochami ochranné a izolační zeleně,
oddělujícími budoucí chráněné prostory od silnic II/327 a II/280. Současně byla
v Kap. 3.2 doplněna podmínka využití těchto ploch „V dalším stupni projektové
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorách.“
Požadavek již nebude dále uplatňován.

4.

V navazujících řízeních posoudit záměr v ploše K1 (W) posoudit podle § 45i, odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud orgán ochrany přírody
významný vliv nevyloučí.
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STRAVA ULICE
PLZEŇSKÁ, NOVÁ
BĚLÁ, I/56
Vypořádání: Podmínka doplněna v Kap. 3.4. I/58
ÚP- OSmidary.
Požadavek
nebude
dále
MALÉ A VELÉ
uplatňován.

14.4 Hodnocení změn, u kterých nebyla v Kap. 14.1 odmítnuta možnost
nepříznivého ovlivnění životního prostředí
14.4.1 Vymezení ploch dopravní infrastruktury Z28 (DS), Z34 (DS), Z35 (DS)
Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro komunikace pro pěší a cyklisty - Z28 (DS)
podél silnice II/327 v úseku Smidary – Chotělice, Z34 (DS) na východním okraji Smidar,
Z35 (DS) ve východní části Smidar.
Vliv na zemědělský půdní fond
Plocha Z28 (DS) o rozsahu 3 850 m2 je vymezena převážně na půdách v 3. a 4. třídě
ochrany ZPF, pouze v minimálním rozsahu zasahuje chráněnou půdu BPEJ 3.12.00 v 2. tř.
ochrany ZPF (300 m2). Plocha Z34 (DS) je vymezena v rozsahu 3750 m2 na půdách ve 3. tř.
ochrany ZPF. Plochy jsou vzhledem k záboru půdního fondu hodnoceny mírně nepříznivě (-1/
koeficient významnosti -4 – viz Kap. 6.3).
Vymezení plochy Z35 (DS) nevyžaduje zábor ZPF.
Vliv na veřejné zdraví
ÚP Smidary vymezením ploch pro cyklistickou a pěší dopravu podporuje prostupnost
krajiny pro pěší a cyklisty a pro rekreační využití krajiny. Vliv na veřejné zdraví je hodnocen
kladně.




Vliv na hmotné statky a archeologické lokality
V kontaktu s ÚAN typu I jsou:
Z34 (DS), Z35 (DS) - Smidary, středověké a novověké jádro obce, poř. č. SAS 13-2113/9,
Z28 (DS) – Loučná Hora, středověké a novověké jádro vsi, poř. č. SAS 13-21-13/11,
V Hliništi, poř. č. SAS 13-21-13/17,
a dále s ÚAN kat. II bez poř. č..

Plochy jsou v souladu se škálou vlivů uvedenou v Kap. 6.9 hodnoceny vlivem
v hodnotě -2 s významností v hodnotě -5.
Vliv na ostatní složky ŽP
Nevýznamný nebo nulový.
Návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
Úprava není požadována.
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14.4.2 Vymezení plochy dopravní infrastrukturyI/58Z30
(DS)ULICE PLZEŇSKÁ, NOVÁ BĚLÁ, I/56 MALÉ A VELÉ

Zastavitelná plocha je vymezena na západním okraji Smidar pro zpřístupnění
stabilizovaných ploch bydlení.
Vliv na zemědělský půdní fond
Plocha o rozsahu 1 280 m2 je vymezena na půdách v 1. třídě ochrany ZPF. Plocha je
vzhledem k záboru půdního fondu hodnocena nepříznivě (-2/ koeficient významnosti -5,5 –
viz Kap. 6.3). Pro zpřístupnění zastavitelných ploch se však jedná o nezbytnou plochu.
Vliv na hmotné statky a archeologické lokality
Plocha leží zčásti na ÚAN typu I - Smidary, středověké a novověké jádro obce, poř.
č. SAS 13-21-13/9. Plocha jsou v souladu se škálou vlivů uvedenou v Kap. 6.9 hodnoceny
vlivem v hodnotě -2 s významností v hodnotě -5.
Vliv na ostatní složky ŽP
Nevýznamný nebo nulový.
Návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
Úprava není požadována.

14.4.3 Vymezení plochy Z29 (BV, ZV)
Zastavitelná plocha určená pro venkovské bydlení v rodinných domech navazující
na zastavěné území v jižní části Smidar.
Vliv na zemědělský půdní fond
Plocha Z29 (BV, ZV) o rozsahu 22 000 m2 je vymezena převážně na půdách v 1. třídě
ochrany ZPF (13 300 m2), částečně na půdách v 4. tř. ochrany (8 700 m2). V dané lokalitě
byly vloženy investice do půdy – meliorace. Plocha je vzhledem k záboru půdního fondu
hodnocena nepříznivě (-2/ koeficient významnosti -5,5 – viz Kap. 6.3).
Vliv na imisní a hlukové zatížení, veřejné zdraví
Vzhledem k oddělení funkčního využití plochy pro bydlení plochou veřejné zeleně
od vlivů liniového zdroje imisní a akustické zátěže, kterým je silnice II/327, lze předpokládat
nevýznamný vliv na veřejné zdraví.
Vliv na ostatní složky ŽP
Nevýznamný nebo nulový.
Souhrn hodnocení a návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
Plocha Z29 (BV, ZV) vhodně přiléhá k zastavěnému území obce a logicky na něj
navazuje. Chráněné prostory jsou od liniového zdroje hlukové a imisní zátěže odděleny
plochou zeleně. Lze konstatovat, že plocha je vhodně vymezena bez nepříznivých vlivů
na životní prostředí s výjimkou záboru chráněné zemědělské půdy. Dle v § 4, odst. 3 zákona
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pozdějších
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lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.
Vymezení zastavitelných ploch v řešeném území je v Kap. I Odůvodnění ÚP Smidary
zdůvodněno rozborem situace v řešeném území. Zastavitelné plochy jsou odůvodněny
veřejným zájmem, kterým je umožnit ve vhodných plochách, navazujících na zastavěné
území, dobře dostupných po komunikacích a vhodných k napojení na dostupné inženýrské
sítě realizaci zástavby venkovského typu a tím podpořit nepříznivě se vyvíjející
demografickou situaci obce.

Úprava není požadována.

14.4.4 Vymezení plochy Z31 (SV, ZO)
Zastavitelná plocha navazující na jižní okraj zastavěného území Červeněvsi, určená
pro venkovské bydlení (smíšené obytné - venkovské), doplněná plochami zeleně ochranné
a izolační, které oddělují plochu bydlení od sinice II/327.
Vliv na zemědělský půdní fond
Plocha Z31 (SV, ZO) o rozsahu 13 600 m2 je vymezena cele na půdách v 2. třídě
ochrany ZPF. Plocha je vzhledem k záboru půdního fondu hodnocena nepříznivě (-2/
koeficient významnosti -5,5 – viz Kap. 6.3).
Vliv na imisní a hlukové zatížení, veřejné zdraví
Vzhledem k oddělení funkčního využití plochy pro bydlení plochou veřejné zeleně
od vlivů liniového zdroje imisní a akustické zátěže, kterým je silnice II/327, lze předpokládat
nevýznamný vliv na veřejné zdraví.
Krajinný ráz, vizuální vlivy, fragmentace krajiny
Nekoncepční vymezení plochy, které zakládá předpoklad rozrůstání zástavby v nové
lokalitě a zvýšení fragmentace území. Charakterizováno mírně nepříznivým vlivem (-1/
koeficient významnosti -3,5, viz Kap. 6.10).
Vliv na památky a archeologické lokality
V návrhové ploše je umístěna památka místního významu - krucifix na podstavě, který
je nutno zachovat a respektovat. Charakterizováno mírně nepříznivým vlivem (-1/ koeficient
významnosti nestanoven, neboť podmínkou je nulový vliv na památku).
Vliv na ostatní složky ŽP
Nevýznamný nebo nulový.
Návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
Dle v § 4, odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze
v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
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uvedenými vlivy na životní prostředí. Plocha by proto měla být z návrhu ÚP Smidary
odebrána, případně významně snížena její rozloha zarovnáním se stabilizovanou zastavěnou
plochou SV a omezením na SZ část. Památka místního významu by měla být chráněna
přiměřenou plochou veřejné zeleně.

14.4.5 Vymezení plochy Z32 (SV, ZO)
Zastavitelná plocha v proluce zastavěného území na jižním okraji Loučné Hory,
určená pro venkovské bydlení (smíšené obytné - venkovské), doplněná plochami zeleně
ochranné a izolační, které oddělují plochu bydlení od sinice II/280.
Vliv na zemědělský půdní fond
Plocha Z32 (SV, ZO) o rozsahu 19 157 m2 je vymezena většinou své rozlohy
na půdách v 4. třídě ochrany ZPF (18 187 m2), částečně na nezemědělské půdě (970 m2).
Plocha je vzhledem k záboru půdního fondu hodnocena mírně nepříznivě (-1/ koeficient
významnosti -4 – viz Kap. 6.3).
Vliv na imisní a hlukové zatížení, veřejné zdraví
Vzhledem k oddělení funkčního využití plochy pro bydlení plochou veřejné zeleně
od vlivů plochy smíšené výrobní, lze předpokládat nevýznamný vliv na veřejné zdraví.
Vliv na ostatní složky ŽP
Nevýznamný nebo nulový.
Návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
Úprava není požadována.

14.4.6 Vymezení plochy Z33 (TO)
Zastavitelná plocha pro nakládání s odpady je vymezena v blízkosti železniční dráhy
a nádraží. Kap. 3.1.11 ÚP Smidary upřesňuje, že tato plocha není určena pro skládkování
komunálního směsného odpadu, ale pro dočasné ukládání tříděného odpadu, který má
charakter druhotné suroviny, dále zde lze počítat s dočasným uložením rostlinného odpadu
z ploch zahrad a veřejné zeleně.
Vliv na složky ŽP
Nevýznamný nebo nulový.
Návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
Úprava není požadována.
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Funkční využití zastavitelné plochy Z24 se mění z „plochy veřejných prostranství veřejná zeleň“ (ZV) na „plochy bydlení v rodinných domech - venkovské“ (BV).
Vliv na zemědělský půdní fond
Plocha Z24 (BV) o rozsahu 4 360 m2 je vymezena většinou na půdě BPEJ 3.09.00
zařazené do 1. třídy ochrany ZPF. Plocha je vzhledem k záboru půdního fondu hodnocena
nepříznivě (-2/ koeficient významnosti -5,5 – viz Kap. 6.3).
Vliv na hmotné statky a archeologické lokality
Zastavitelná plocha je situována cele na území s archeologickými nálezy typu I jsou Smidary, středověké a novověké jádro obce, poř. č. SAS 13-21-13/9. Plocha je v souladu
se škálou vlivů uvedenou v Kap. 6.9 hodnocena vlivem v hodnotě -2 s významností v hodnotě
-5.
Vliv na ostatní složky ŽP
Nevýznamný nebo nulový.
Souhrn hodnocení a návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
Plocha Z24 (BV) vhodně přiléhá k zastavěnému území obce, logicky na něj navazuje
a současně tvoří proluku mezi současně zastavěným územím. Jedná se o plochu, která je
v platném ÚPSÚ ve znění jeho změny č. 2 vymezena jako zastavitelná plocha č. 30, určená
pro občanské vybavení. Původně byla tato plocha v ÚPSÚ součástí rozsáhlejší plochy
pro bydlení. Je zřejmé, že se jedná o plochu vhodnou k doplnění stávající zástavby. Úprava
proto není požadována, přestože oproti platnému ÚPSÚ dochází ke změně funkčního využité
zastavitelné plochy lokalizované na chráněných půdách.

14.4.8 Úprava podmínek prostorového uspořádání ploch SV
V plochách SV je stanovena maximální výška zástavby 13 m nad okolní rostlý terén - platí
pro nové stavby v zastavěném území a stavby v zastavitelných plochách.
Vliv na krajinný ráz a vizuální vlivy
Plochy Z16 (SV) a Z17 (SV), které umožňují výhledy do okolní krajiny, by bylo
vhodnější využít jako plochy veřejných prostranství. Pro upozornění na tuto lokalitu jsou
proto rovněž hodnoceny mírně nepříznivě. V kap. 11.1 a 12 je pak následně chybně uvedeno
„plochy Z12 (SV) a Z13 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV – veřejná zeleň“ namísto
zamýšlené podmínky“ plochy Z16 (SV) a Z17 (SV) vymezit ve funkčním využití ZV –
veřejná zeleň.
Návrh k úpravě ÚP Smidary pro VP:
S přihlédnutím k hodnocení vizuálních charakteristik prověřit územní studií plochy
Z16 (SV) a Z17 (SV) s cílem vymezit v nich veřejné prostranství.
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Tato Kapitola navazuje na Kap. 7 SEA 2018.
Úpravy návrhu ÚP Smidary, které byly provedeny v mezidobí od hodnocení návrhu
územního plánu ve verzi pro společné jednání, ve většině nepřinášejí nepříznivé vlivy
na životní prostředí, naopak vymezení zastavitelných ploch pro cyklostezky a pro upřesnění
a doplnění skladebných částí ÚSES lze charakterizovat jako příznivé stejně tak jako vymezení
ploch ochranné a izolační zeleně a doplnění podmínek využití ploch, u kterých je předpoklad
konfliktu se složkami životního prostředí, nebo jejich nepříznivé ovlivnění.
Jako konfliktní lze charakterizovat vymezení ploch Z29 (BV, ZV) a Z31 (SV, ZO)
na chráněných půdách. Jedná se o plochy, které nebyly obsaženy v platném ÚPSÚ. Plocha
Z24 (BV), u níž je měněno funkční využití a která je rovněž situována na zemědělské půdě
zařazené do I. třídy ochrany, je vymezena v platném ÚPSÚ jako zastavitelná plocha určená
pro občanské vybavení.
Návrh ÚP Smidary pro společné jednání vymezoval nad rámec platného ÚPSÚ plochy
Z5 (BV), Z13 (BV) a Z15 (SV) a plošný rozsah byl oproti platnému ÚPSÚ zvýšen u ploch
Z4 (BV), Z12 (SV) a Z16 (SV). S výjimkou plochy Z5 (BV) všechny tyto plochy přecházejí
do návrhu pro veřejné projednání. K vymezení ploch uplatnil dne 15. 3. 2019 souhlasné
stanovisko KÚ KHK jako příslušný úřad ochrany zemědělského půdního fondu, č. j.
KUKHK-9290/ZP/2019). Návrh ÚP Smidary pro veřejné projednání neobsahuje plochu
Z5 (BV) o rozsahu 2,4 ha a nahrazuje ji plochami Z29 (BV, ZV) a Z31 (SV, ZO) o rozsahu
2,2 ha, resp. 1,36 ha. Po přehodnocení bonity zemědělské půdy je nově vymezená plocha Z18
(SV) lokalizována na půdách v 1. a 2. třídě ochrany ZPF (0,2 ha) a plocha Z15 (SV) je
situována vyšším podílem na půdách v 2. třídě ochrany ZPF.
Nepříznivý vliv na zemědělský půdní fond je jediným kumulativním negativním
vlivem návrhu ÚP Smidary na životní prostředí. Lze konstatovat, že vzhledem k lokalizaci
obce je při jejím rozvoji určitý zábor chráněných půd nevyhnutelný. V Kap. I Odůvodnění
územního plánu Smidary je doplněn rozbor situace v řešeném území. Zastavitelné plochy jsou
odůvodněny veřejným zájmem, kterým je umožnit ve vhodných plochách, navazujících
na zastavěné území, dobře dostupných po komunikacích a vhodných k napojení na dostupné
inženýrské sítě realizaci zástavby venkovského typu a tím podpořit nepříznivě se vyvíjející
demografickou situaci obce.
Požadavky na úpravy návrhu, které byly vzneseny k návrhu stanoviska ke koncepci
(viz Kap. 12), byly vypořádány. V rámci doplnění hodnocení byla zjištěna a upravena
nesrovnalost v požadavku č. 1.
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Tato Kapitola nahrazuje Kap. 12 SEA 2018.
Posuzovaný Územního plánu Smidary byl zpracován Ing. arch. Karlem Novotným,
Brožíkova 1684, 500 12 Hradec Králové, autorizace ČKA č. 2039. Pořizovatelem je
v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Nový Bydžov, Odbor
výstavby a životního prostředí.
Územní plán Smidary představuje svým obsahem a zaměřením koncepci z oblasti
územního plánování, která nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
v platném znění, dále nelze vyloučit kumulativní povahu vlivu jednotlivých funkčních využití
území ve smyslu zákona EIA a vzhledem k návrhu zadání ÚP nebylo možné stanovit
charakteristiky vlivů koncepce na životní prostředí. Územní plán Smidary tak naplňuje
ustanovení § 10a, odst. 1, písm. a) 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, ze dne 17.06.2016 (č.j. KUKHK-21330/ZP/2016) proto shledal nezbytnost
komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve svém stanovisku č.j. KUKHK19589/ZP/2016 ze dne 1. 6. 2016 dle ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
vyloučil možný významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády
č. 318/2013 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského
seznamu) nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny.
Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí je vypracováno
ve smyslu §10i zákona 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.
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Významný nepříznivý vliv - nebyl identifikován.
Nepříznivý vliv – jako nepříznivý vliv byl vyhodnocen vliv zastavitelných ploch,
situovaných na zemědělském půdním fondu v I. a II. třídě ochrany (většina zastavitelných
ploch - viz Tab. 6.7 v Kap. 6.11 a Kap. 14.1 až 14.7), vliv ploch lokalizovaných v místě
území archeologických nálezů I. kategorie - Z1 (BV), Z3 (BV), Z4 (BV), Z6 (SV), Z7 (SV),
Z16 (SV), Z17 (SV), Z24 (BV), Z27 (DS), Z28 (DS), Z30 (DS), Z34 (DS), Z35 (DS),
potenciální vliv elektrického vedení TE3 2x110 kV TR Nový Bydžov – Vinary – Volanice –
Jičíněves – TR Staré Místo na krajinný ráz.
Na rozhraní nepříznivého a nevýznamného vlivu byl vyhodnocen potenciální vliv
ploch lokalizovaných v místě území archeologických nálezů II. kategorie (Z9 (SV), Z10 (SV),
Z11 (SV) až Z15 (SV), Z19 (DS)) a vliv ploch Z15(SV), Z16 (SV), Z17 (SV) a Z31 (SV)
na vizuální charakteristiky sídla.
Příznivý vliv - jako kladný se předpokládá sociálně-ekonomický vliv na obyvatelstvo
(plocha Z25 (VL) a kumulativní vliv ploch „smíšených obytných - venkovských), vliv ploch
Z19 (DS) až Z21 (DS), Z23 (DS), Z23 (DS) na imisní a akustickou zátěž a celkově na veřejné
zdraví, vliv vymezení plochy Z22 (TI) a umožnění realizace kanalizace v plochách
s rozdílným způsobem využití na kvalitu podzemních a povrchových vod, všeobecně kladný
vliv ploch určených pro doplnění skladebných částí ÚSES (K2 (NP) až K8 (NP) a vliv
vymezení ploch dopravní infrastruktury Z28 (DS), Z34 (DS), Z35 (DS), určených
pro komunikace pro pěší a cyklisty, na veřejné zdraví.
V kategorii „?“, tedy bez jednoznačného závěru, je hodnocena plánovaná realizace
vodní plochy v ploše K1 (W) z hlediska vlivu na faunu, která je předmětem ochrany soustavy
Natura 2000 v řešeném území. Realizace záměru (stavby vodního díla) je před dalším řízením
podmíněna v Kap. 3.4. požadavkem posouzení podle ust. § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud orgán ochrany přírody svým
stanoviskem podle ust. § 45i ZOPK významný vliv nevyloučí.
Ostatní vlivy vymezení jednotlivých plochy byly vyhodnoceny jako nevýznamné
až nulové.
Synergické vlivy nebyly zjištěny, kumulativním nepříznivým vlivem koncepce je
zábor půdního fondu v zastavitelných plochách.
Souhrnný popis hodnocení včetně uvedení nejistot a diskuze kladů a negativ
jednotlivých záměrů jsou uvedeny v Kap. 7 a doplněny v Kap. 14.4.9. tohoto dokumentu.
Na základě posouzení vlivů koncepce na jednotlivé složky životního prostředí jsou v Kap.
11.2 navržena ochranná opatření, která snižují významnost zjištěných vlivů v navazujících
řízeních a v Návrhu stanoviska ke koncepci jsou navržena ochranná opatření snižující
významnost vlivů vlastní koncepce územního plánu.
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prostředí je možno konstatovat, že ÚP Smidary tak, jak je předkládán, nepřinese z hlediska
identifikovaných vlivů významný nepříznivý vliv na životní prostředí, proto lze ÚP Smidary
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 Smidary“
souhlasné stanovisko za následujících podmínek:
1.

S přihlédnutím k hodnocení vizuálních charakteristik prověřit územní studií plochy
Z16 (SV) a Z17 (SV) s cílem vymezit v nich veřejné prostranství.

2.

Odebrat plochu Z31 (SV) z návrhu ÚP Smidary, alternativně významně snížit její
rozlohu zarovnáním se stabilizovanou zastavěnou plochou SV a omezením plochy
na její SZ část. Památku místního významu chránit přiměřenou plochou veřejné
zeleně.
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