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Zkratky a symboly použité v textu 

AOPK Agentura ochrany p írody a krajiny 
BZN Benzen 

HMÚ eský hydrometeorologický ústav 
EIA Proces posuzování vliv  zám ru na životní prost edí a ve ejné zdraví 
EVL Evropsky významná lokalita 
CHLÚ Chrán né ložiskové území 
CHOPAV Chrán ná oblast p irozené akumulace vod 
NO2 Oxid dusi itý 
NPR Národní p írodní rezervace 
ORP Obec s rozší enou p sobností 
PM10 Suspendované ástice frakce PM10 
PM2,5 Suspendované ástice frakce PM2,5 
PO Pta í oblast 
PP írodní park, p írodní památka 
PUPFL Pozemek ur ený k pln ní funkce lesa 
PÚR Politika územního rozvoje 
SOB Specifická oblast 
SZÚ Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 
TTP Trvalý travní porost 
ÚAP Územn  analytické podklady 
ÚPD Územn  plánovací dokumentace 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VKP Významný krajinný prvek 
ZCHD Zvlášt  chrán ný druh 
ZCHÚ Zvlášt  chrán né území 
ZPF Zem lský p dní fond 
ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 
ŽP Životní prost edí 
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edm tem zpracování tohoto dokumentu je posouzení Návrhu územního plánu Staré M sto 
z hlediska vliv  na životní prost edí dle platné legislativy (tzv. SEA). Tento požadavek plyne 
ze stanoviska vydaného dne 14.5.2013 Krajským ú adem Olomouckého kraje ( íslo jednací: 
KUOK 45063/2013), které bylo vydáno k návrhu zadání územního plánu Staré M sto. 

SEA dokumentace byla zpracována dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí v platném zn ní a dle p ílohy zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu v platném zn ní. 

Údaje o zadavateli územního plánu 

sto Staré M sto 

Údaje o po izovateli územního plánu 

stský ú ad Šumperk 

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic 

Nám. Míru 1 

787 01 Šumperk 

Údaje o zpracovateli návrhu územního plánu 

SURPMO, a. s. 

Projektové st edisko Hradec Králové 

. SA 219 

500 03 Hradec Králové 

tel: 495 514 729 

email: surpmohk@iol.cz 

Údaje o zpracovateli posouzení vliv  koncepce na životní prost edí 

EMPLA AG, spol. s r.o. 

Ing. Vladimír Plachý 

Za Škodovkou 305 

503 11 Hradec Králové 

tel.: 495 218 875 

e-mail: empla@empla.cz, eia@empla.cz 
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1. Stru né shrnutí obsahu a hlavních cíl  územn  plánovací 
dokumentace, vztah k jiným koncepcím 

Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území m sta založenou na vyváženém rozvoji všech 
jeho ástí v krajinných typech Skupina Jesenického masivu a Hanušovické údolí p i 
respektování limit  využití území a p i ochran  hodnot v území existujících. 

Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu 
a rozvoj p írodních hodnot, se stanovuje koncepce uspo ádání krajiny, spo ívající 
v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajin  a napl ování ploch zm n 
v krajin , v etn  koncepce ÚSES. 

Pro zachování urbanistické kompozice m sta v kulturní krajinné oblasti Hanušovická 
vrchovina a zkvalit ování podmínek pro životní prost edí a hospodá ský rozvoj – tedy 
pro ochranu a rozvoj kulturních a civiliza ních hodnot, se stanovuje urbanistická koncepce 
spo ívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch v zastav ném území 
a v napl ování zastavitelných ploch uvnit  zastav ného území nebo na n j p ímo 
navazujících. Pro zkvalitn ní a znovuvyužití urbánního prost edí jsou navrženy plochy 

estaveb. 

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území m sta bude stabilizován a podpo en 
sou asný  význam  a  funkce  m sta  jako  centra  RKC  Staré  M sto  ve  struktu e  osídlení  kraje  
v území Specifické oblasti SOB3 Jeseníky – Králický Sn žník. 

Historicky vzniklá sídelní struktura a urbanistická kompozice m sta Staré M sto bude 
zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, ob anského vybavení, 
dopravní a technické infrastruktury a výroby, a to tak, že m sto bude mít nadále charakter 
pom rn  kompaktn  zastav ných jednotlivých ástí s adou izolovaných ZÚ, p i respektování 
charakteru a hladiny zástavby jednotlivých ástí. 

Územní plán vymezuje následující stabilizované plochy v zastav ném území: 

 Plochy smíšené obytné – m stské (SM), 

 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), 

 Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI), 

 Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ), 

 Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV), 

 Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení (OM), 

 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS), 

 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH), 

 Plochy výroby a skladování – se specifickým využitím – výroba elektrické energie 
(VX), 
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 Plochy smíšené výrobní (VS), 

 Plochy dopravní infrastruktury – silni ní (DS), 

 Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DZ), 

 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít  (TI), 

 Plochy ve ejných prostranství (PV), 

 Plochy zelen  – p írodního charakteru (ZP). 

Územní plán dále vymezuje následující plochy v nezastav ném území: 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W), 

 Plochy zem lské (NZ), 

 Plochy lesní (NL), 

 Plochy smíšené nezastav ného území – p írodní a vodohospodá ské (NSpv), 

 Plochy smíšené nezastav ného území – p írodní a sportovní (NSps), 

 Plochy t žby nerost  (TN), 

 Plochy specifické (X). 

Plochy zm n – zastavitelné plochy dopl ují zastav né území nebo na n j bezprost edn  
navazují, p ípadn  obnovují využití zbo eniš  pro celkový rozvoj m sta v dlouhodobém 
horizontu. Plochy p estavby se vymezují s cílem obnovy nebo op tovného využití 
znehodnocených ástí zastav ného území pro posílení komplexního rozvoje území m sta 
zejména v oblasti hospodá ství a soudržnosti spole enství obyvatel území. 

K prov ení budoucího možného využití se vymezují plochy územních rezerv. 

Systém sídelní zelen  tvo í kvalitní plochy sou asné vzrostlé zelen  zastoupené v rámci všech 
ploch s rozdílným zp sobem využití. 

Plochy zm n v krajin  se vymezují s cílem posílení rozvoje nezastav ného území m sta 
zejména v oblasti životního prost edí. 

Celkovou urbanistickou koncepci dotvá í dopravní a technická infrastruktura (DS, DZ, TI), 
která je upravována a dopl ována novými zastavitelnými plochami s cílem uspokojení 
místních i nadmístních zájm  v území a zabezpe ení jeho udržitelného rozvoje. 

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným zp sobem využití: 

Plochy smíšené obytné – m stské (SM) 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem Z5SM – Z9SM. 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 7 (celkem 150) 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

 k.ú. Hyn ice pod Sušinou Z39HY, 

 k.ú. Chrastice Z48CH, Z49CH, 

 k.ú. Kun ice pod Králickým Sn žníkem Z15KU – Z17KU, Z20KU – Z26KU, 
Z99KU*, Z137KU, Z139KU, 

 k.ú. Nová Seninka Z10NS – Z13NS, Z62NS, Z63NS, 

 k.ú. St íbrnice Z29ST – Z31ST, Z33ST – Z36ST, Z55ST, Z80ST, Z81ST, Z85ST, 

 k.ú. Velké Vrbno Z27VV, Z53VV. 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

 k.ú. Hyn ice pod Sušinou Z43HY, Z59HY, Z60HY, Z132HY, 

 k.ú. Kun ice pod Králickým Sn žníkem Z52KU, 

 k.ú. Malé Vrbno Z28MV, 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem Z162SM, Z163SM. 

Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení (OM) 

 k.ú. Hyn ice pod Sušinou Z40HY, Z58HY, Z89HY – Z92HY, Z151HY*, Z152HY – 
Z159HY, Z166HY, 

 k.ú. Kun ice pod Králickým Sn žníkem Z64KU, Z66KU, Z140KU, 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem Z78SM, Z79SM, Z160SM, Z161SM, 

 k.ú. St íbrnice Z82ST – Z84ST, Z86ST, Z87ST, Z144ST, Z146ST, Z147ST, Z150ST, 
Z169ST – Z173ST, 

 k.ú. Velké Vrbno Z67VV – Z74VV. 

Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) 

 k.ú. Hyn ice pod Sušinou Z97HY, 

 k.ú. Kun ice pod Králickým Sn žníkem Z94KU, Z95KU, 

 k.ú. Nová Seninka Z93NS, 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem Z98SM, Z100SM, Z165SM, 

 k.ú. St íbrnice Z96ST, Z145ST, Z148ST, Z149ST, Z167ST, Z168ST. 
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Plochy ob anského vybavení – specifické (OX) 

 k.ú. Nová Seninka Z101NS, Z102NS, 

 k.ú. St íbrnice Z103ST – Z108ST. 

Plochy smíšené výrobní (VS) 

 k.ú. Chrastice Z112CH – Z114CH, 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem Z110SM, Z111SM. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ní (DS) 

 k.ú. Hyn ice pod Sušinou Z125HY – Z127HY, 

 k.ú. Kun ice pod Králickým Sn žníkem Z115KU, Z116KU, 

 k.ú. Malé Vrbno Z117MV, 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem Z128SM, Z131SM, 

 k.ú. St íbrnice Z122ST – Z124ST, Z174ST, 

 k.ú. Velké Vrbno Z118VV – Z121VV. 

Plochy ve ejných prostranství – ve ejná zele  (ZV) 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem Z14SM, Z164SM. 

Územní plán vymezuje také plochy p estavby pro nový zp sob využití: 

Plochy smíšené obytné – m stské (SM) 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem P2SM – P7SM. 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

 k.ú. Nová Seninka P8NS, 

 k.ú. St íbrnice P31ST. 

Plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

 k.ú. Velké Vrbno P9VV. 

Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení (OM) 

 k.ú. Malé Vrbno P24MV, 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem P25SM, P26SM, 
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 k.ú. St íbrnice P14ST – P16ST, P27ST, P30ST, 

 k.ú. Velké Vrbno P10VV. 

Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) 

 k.ú. Staré M sto P20SM, 

 k.ú. St íbrnice P17ST. 

Plochy smíšené výrobní (VS) 

 k.ú. Malé Vrbno P21MV – P23MV. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ní (DS) 

 k.ú. Nová Seninka P18NS, 

 k.ú. Staré M sto P32SM. 

Plochy ve ejných prostranství (PV) 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem P19SM, 

 k.ú. St íbrnice P28ST, P29ST. 

Územní plán vymezuje následující plochy územních rezerv v len ní dle uvažovaného 
zp sobu využití: 

Plochy smíšené obytné – m stské (SM) 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem R1, R2. 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

 k.ú.Kun ice pod Králickým Sn žníkem R8. 

Plochy rekreace – se specifickým využitím (RX) 

 k.ú. Velké Vrbno R13. 

Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení (OM) 

 k.ú. St íbrnice R6, R9. 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ní (DS) 

 k.ú. Hyn ice R11, 

 k.ú. Chrastice R10, R11. 
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Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 

 k.ú. Chrastice, k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem R7, 

 k.ú. Staré M sto R12. 

Územní plán stanovuje tyto podmínky pro prov ení jejich budoucího využití: 

- koordinace s limity využití území a jeho hodnotami (R1 – R12), 

- prokázání pot eby vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení (SM, SV) v R1, R2, 
R8, 

- prokázání možnosti využití plochy t žby nerost  pro rekreaci (RX) v R13, 

- prokázání pot eby vymezení dalších zastavitelných ploch pro ob anské vybavení (OM) v R6 
a R9, 

- prokázání pot eby vymezení dalších zastavitelných ploch pro dopravní infrastrukturu (DS) - 
parkovišt  v R10 a R11, 

- koordinace využití území s vodohospodá skými zájmy (W) v R7 (LAPV Hanušovice) 
a v R12. 

Územní plán v území mimo zastav né území a zastavitelných ploch vymezuje následující 
typy ploch s rozdílným zp sobem využití v krajin , a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch 
zm n v krajin : 

Plochy vodní a vodohospodá ské (W) 

 k.ú. Nová Seninka K4NS, 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem K16SM, K69SM, 

 k.ú. Velké Vrbno K9VV. 

Plochy zem lské (NZ) 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem K68SM, 

 k.ú. Velké Vrbno K58VV, K60VV – K62VV. 

Plochy smíšené nezastav ného území – p írodní a vodohospodá ské (NSpv) 

 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem K51SM, K52SM. 

Plochy smíšené nezastav ného území – p írodní a sportovní (NSps) 

 k.ú. Hyn ice pod Sušinou K48HY, K64HY, K70HY – K79HY, 

 k.ú. Kun ice pod Králickým Sn žníkem K42KU, K43KU, 
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 k.ú. Staré M sto pod Králickým Sn žníkem K40SM, K41SM, K65SM, 

 k.ú. St íbrnice K44ST, K47ST, K63ST, K66ST, 

 k.ú. Velké Vrbno K34VV, K53VV – K57VV, K59VV. 

Vliv na jednotlivé složky životního prost edí byl hodnocen u všech zastavitelných ploch 
a u všech ploch p estavby v zastav ném i nezastav ném území. Plochy územních rezerv 
hodnoceny nebyly. Výše jsou uvedeny pouze pro p ehlednost a úplnost územního plánu. 

V oblasti životního prost edí jsou k p edm tnému území vztaženy koncepce celostátní 
a krajské úrovn . Celostátní koncep ní návaznost nového územního plánu Staré M sto lze 
vyhodnotit zejména u Státní politiky životního prost edí, Národního programu snižování 
emisí eské republiky, Státní surovinové politiky eské republiky, Strategie udržitelného 
rozvoje eské republiky, Strategie ochrany biologické rozmanitosti eské republiky, Státního 
programu ochrany p írody a krajiny eské republiky, Strategie hospodá ského r stu eské 
republiky, Strategie regionálního rozvoje eské republiky, Národního rozvojového plánu 

eské republiky, Plánu hlavních povodí eské republiky, Národního strategického plánu 
pro rozvoj venkova eské republiky a Programu rozvoje venkova eské republiky, 
Opera ního programu životního prost edí, Politiky územního rozvoje eské republiky 2008 
i u Národního lesnického programu II. 

Vztah nového územního plánu Staré M sto k dalším schváleným koncepcím na krajské 
úrovni lze nalézt u Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, Koncepce 
zem lské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji, Koncepce ochrany p írody a 
krajiny pro území Olomouckého kraje, Plánu odpadového hospodá ství Olomouckého kraje a 
u Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. 

V novém územním plánu Staré M sto jsou podporovány cíle v souladu se strategickými 
dokumenty celostátní i regionální úrovn . 

2. Zhodnocení vztahu územn  plánovací dokumentace k cíl m ochrany 
životního prost edí p ijatým na vnitrostátní úrovni 

V oblasti životního prost edí jsou k p edm tnému území vztaženy koncepce celostátní 
a krajské úrovn . Zhodnocení jejich vztahu k novému Územnímu plánu Staré M sto je 
uvedeno níže pomocí zvolené hodnotící stupnice, která vyjad uje, do jaké míry tyto 
dokumenty reflektují problematiku ešenou v této koncepci. 

Hodnotící stupnice: 

0 (bez vztahu) – Koncepce neobsahuje podn ty, požadavky nebo zám ry, které vyžadují 
ešení v rámci PÚR nebo ÚPD, 

1 (slabý nebo nep ímý vztah) – Koncepce neobsahuje podn ty, požadavky nebo zám ry 
s p ímou vazbou na „návrhovou“ ást PÚR nebi ÚPD, je však podkladem pro od vodn ní 
konkrétních návrh , 
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2 (silný, p ímý vztah) – Koncepce bez konkrétn  definovaných nárok  na zm nu využití 
území. Do PÚR nebo ÚPD se promítají ve form  priorit, požadavk  nebo podmínek (verbální 
výroky). Realizace koncepce není p ímo závislá na platné PÚR nebo ÚPD, 

3 (velmi silný, p ímý vztah) – Koncepce obsahuje podn ty, požadavky nebo zám ry 
s konkrétn  definovaným nárokem na zm nu využití území, které vyžadují ešení v rámci 
PÚR nebo ÚPD vymezením plochy nebo koridoru. Zahrnutí do platné PÚR nebo ÚPD je 
nezbytnou podmínkou pro realizaci koncepce. 

Celostátní úrove : 

 Státní politika životního prost edí 

Státní politika životního prost edí je hlavním strategickým dokumentem pro oblast životního 
prost edí, ze které vycházejí i další koncep ní materiály vztahující se k ochran  životního 
prost edí. Mezi hlavní cíle této koncepce pat í p edevším: 

• dosažení dalšího zlepšení kvality životního prost edí jako celku i stavu jeho složek 
a sou ástí, 

• uplatn ní princip  udržitelného rozvoje a k pokra ující integraci hlediska životního 
prost edí do sektorových politik, 

• zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální p ijatelnosti environmentálních program , 
projekt  a inností. 

V posuzovaném dokumentu se uplat ují všechny obecné cíle ochrany životního prost edí 
stanovené pro území eské republiky. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Národní program snižování emisí R 

Globálním cílem Národního programu snižování emisí R je snížit, s d razem na podporu 
nových environmentáln  šetrných technologií a využití potenciálu energetických úspor, zát ž 
životního prost edí látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvo it p edpoklady pro 
regeneraci postižených složek životního prost edí a pro snižování rizik pro lidské zdraví, 
která plynou ze zne išt ní ovzduší, a tím p isp t k napln ní strategického cíle 
Environmentálního pilí e Strategie udržitelného rozvoje eské republiky. 

V posuzovaném dokumentu se uplat ují všechny obecné cíle ochrany životního prost edí 
stanovené pro území eské republiky. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Státní surovinová politika R 

Státní surovinová politika je souhrn všech aktivit, kterými stát ovliv uje vyhledávání 
a využívání tuzemských zdroj  surovin a získávání surovin v zahrani í s cílem zabezpe it jimi 
chod své ekonomiky. Ze Státní surovinové politiky vychází surovinové politiky jednotlivých 
kraj . 
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Surovinová politika není p edm tem ešení posuzované zm ny územního plánu obce. Vztah 
mezi t mito koncepcemi je bez vlivu (tj. 0). 

 Strategie udržitelného rozvoje R 

Strategie udržitelného rozvoje eské republiky definuje hlavní (strategické) cíle, dále díl í cíle 
a nástroje, které jsou formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu 
ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilí em 
udržitelnosti. Sm rují k zajišt ní co nejvyšší dosažitelné kvality života pro sou asnou 
generaci a k vytvo ení p edpokladu pro kvalitní život generací budoucích. 

Posuzovaná koncepce p ispívá k odstran ní disparit jednotlivých pilí  rozvoje území. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti R 

Vláda R schválila Strategii ochrany biologické rozmanitosti R v roce 2005. Tato strategie 
vychází z úmluvy podepsané v roce 1992 v Rio de Janeiru a p edstavuje první materiál svého 
druhu, který p ináší komplexní ochranu biodiverzity v R. Hlavními cíli této strategie jsou 
ochrana biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organism  
a systém , jichž jsou organismy sou ástí, dále udržitelné využívání jejích složek a také 
spravedlivé a rovnocenné rozd lování p ínos  plynoucích z genetických zdroj . Úmluva je 
celosv tov  hodnocena jako klí ový dokument v ochran  biologické rozmanitosti na všech 

ech úrovních (tzn. genové, druhové a ekosystémové). 

Posuzovaná koncepce svou realizací nezasáhne do biologické rozmanitosti republiky. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Státní program ochrany p írody a krajiny R 

Smyslem Státního programu ochrany p írody a krajiny je p ijmout a uskute ovat takový 
systém pravidel a opat ení, která ve st edn dobém a dlouhodobém asovém horizontu 

isp jí k zásadnímu zlepšení stavu p írody a krajiny. Tato pravidla a opat ení je pak 
nezbytné uplat ovat mimo jiné p i tvorb  a realizaci vládních odv tvových program  
a koncepcí nap . v územním plánování, dopravní, surovinové, energetické a zem lské 
politice. 

i ešení využití území bylo v Návrhu územního plánu Staré M sto nalezeno takové ešení 
a umíst ní nových ploch, které vylou ilo, pop . minimalizovalo negativní vlivy p edevším 
na chrán ná území. P i up es ování zám  na provedení zm n v území byly respektovány 
specifické podmínky zasaženého území. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Strategie hospodá ského r stu R 

Tato koncepce je strategií priorit hospodá ského r stu R a zajišt ní konkurenceschopnosti 
eské republiky v mezinárodním m ítku. Zabývá se vybranými oblastmi, které jsou 

stanoveny jako prioritní pro zajišt ní požadovaného hospodá ského r stu R, formuluje vizi 
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stu, obecné principy, cíle a úkoly a dále nástroje k jejich spln ní. Strategie se zam uje 
edevším na ekonomickou oblast, pln  však respektuje i zbývající dva hlavní pilí e 

udržitelného rozvoje (sociální a environmentální dimenze). 

Návrh nových ploch p isp je k hospodá skému rozvoji kraje p i sou asném respektování 
ostatních pilí  udržitelného rozvoje. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Strategie regionálního rozvoje R 

Strategie regionálního rozvoje eské republiky tvo í základní dokument politiky regionálního 
rozvoje pro období 2007-2013. Jejím cílem je implikace nových na ízení EU v oblasti politiky 
hospodá ské a sociální soudržnosti do strategie, priorit a opat ení eské regionální politiky 
a také formulace témat a aspekt  významných pro podporu regionálního rozvoje a zahrnutí 
regionální dimenze do t chto politik tam, kde je to ú elné a pot ebné. 

Cílem strategie je formulování témat a aspekt  významných pro podporu regionálního 
rozvoje a zahrnutí regionální dimenze do t chto politik tam, kde je to ú elné a pot ebné. 
Strategie regionálního rozvoje tak p edstavuje strategickou orientaci pro budoucí programy 
regionálního rozvoje na centrální i regionální úrovni. 

Návrh nových ploch v zájmovém území p isp je k rozvoji území Olomouckého kraje. Vztah 
mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Národní rozvojový plán R 

Národní rozvojový plán R definuje strategii rozvoje eské republiky pro období let 2007-
2013. Vychází z text  na ízení ke strukturálním fond m a Fondu soudržnosti, jeho strategie se 
opírá o klí ové evropské Strategické obecné zásady Spole enství i domácí Strategie 
udržitelného rozvoje, Strategie hospodá ského r stu, Strategie regionálního rozvoje pro léta 
2007-2013 a další platné resortní a regionální strategie a strategické dokumenty. Zajiš uje 
návaznost Strategických obecných zásad Spole enství a národních strategických dokument . 
Dále také popisuje nastavení systému koordinace politiky hospodá ské a sociální soudržnosti. 

Národní rozvojový plán, jak již bylo zmín no, vychází z dalších strategických dokument , se 
kterými je posuzovaná koncepce v souladu. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Plán hlavních povodí R 

Plán hlavních povodí eské republiky p edstavuje hlavní rámec jednotné politiky v oblasti 
vod pro eskou republiku p ekra ující opat ení resortních politik úst edních vodoprávních 

ad  p i sdílení kompetencí a ur uje možnosti území v oblasti vod pro koordinaci s ostatními 
zám ry v rámci Politiky územního rozvoje. 

Zpracování Plánu hlavních povodí eské republiky stanoví rámcové cíle, hlavní principy 
a zásady státní politiky v oblasti vod pro území eské republiky, p ípadn  pro jednotlivá 
hlavní povodí pro dlouhodobé zajišt ní ve ejných zájm . 
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Cíle pro zajišt ní požadavk  na vodohospodá ské služby jako p edpokladu dalšího sociálního 
i ekonomického rozvoje na úrovni lokální, regionální i státní musí být harmonizovány 
s ohledem na zajišt ní udržitelnosti vodních zdroj . Plán hlavních povodí eské republiky 
stanovuje možnosti rozvoje vodních zdroj , limity využití vody a priority pro jednotlivé 
složky hospodá ství. 

Zásady státní politiky v oblasti vod nejsou p edm tem ešení posuzované zm ny územního 
plánu. Územní plán respektuje vymezené vodní zdroje, jejich ochranu a aktivity vedoucí 
ke snižování zne išt ní povrchových i podzemních vod. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Národní strategický plán pro rozvoj venkova R a Program rozvoje venkova R 

Vychází z návrhu Na ízení Rady o podpo e pro rozvoj venkova z Evropského zem lského 
fondu pro rozvoj venkova, které stanoví povinnost pro jednotlivé lenské zem  EU. 
Na základ  strategických sm  EU by m l každý lenský stát p ipravit sv j národní 
strategický plán rozvoje venkova, který by tvo il referen ní rámec pro p ípravu program  
pro rozvoj venkova. 

Ochrana p írodních zdroj  a ochrana životního prost edí ve venkovských oblastech je 
prioritou, která prost ednictvím p im eného obhospoda ování krajiny p ispívá k již 
schváleným národním i EU strategiím a legislativ  pro životní prost edí (NATURA 2000, 
Rámcová sm rnice o vod , Kjótský protokol), zvlášt  v souvislosti se zm nami biodiverzity, 
vod a klimatu. Specifikem eské republiky, které vyplývá z polohy tohoto státu na rozvodí t í 
mo í a plné závislosti zdroj  vody na objemu srážek, je v této oblasti také ochrana a istota 
vody a vodních zdroj . 

V Návrhu územního plánu je zakotveno vytvá ení územních podmínek pro dopln ní 
ob anského vybavení a rekreaci práv  návrhem nových ploch využití území. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Opera ní program ŽP 

Opera ní program Životní prost edí navazuje na opera ní programy z let 2004 - 2006 a je 
len n do sedmi prioritních os: zlepšování vodohospodá ské infrastruktury a snižování rizika 

povodní, zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, udržitelné využívání zdroj  energie, 
zkvalitn ní nakládání s odpady a odstra ování starých ekologických zát ží, omezování 
pr myslového zne išt ní a environmentálních rizik, zlepšování stavu p írody a krajiny, rozvoj 
infrastruktury pro environmentální vzd lávání, poradenství a osv tu. 

Zna ný potenciál se nabízí pro m sta, obce a jejich svazky, kraje, jejich p ísp vkové 
organizace a firmy, ve kterých mají majoritní podíl. Pom rn  velký prostor mají i podnikatelé 
a neziskové organizace. 

edkládaná zm na územního plánu obce vytvá í podmínky pro postupné zvyšování kvality 
životního prost edí a životní úrovn  obyvatel p i sou asném zvyšování potenciálu pro rozvoj 
všech forem cestovního ruchu. 

Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 
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 Politika územního rozvoje R 2008 

Z celostátního nástroje územního plánování – PÚR R 2008, která byla schválena usnesením 
vlády R . 929 ze dne 20. 7. 2009, vyplývají pro po ízení územního plánu Staré M sto 
obecné požadavky spo ívající v napl ování priorit a konkrétní úkoly vyplývající ze za azení 
území do rozvojové oblasti SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sn žník. 
Z republikových priorit územního plánovaní pro zajišt ní udržitelného rozvoje území se v 
území m sta uplat ují tyto relevantní priority: 

(14) Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, 
etn  urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Zachovat ráz jedine né 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou 
výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají zna nou hodnotu, nap . i jako 
turistické atraktivity. Jejich ochrana by m la být provázána s pot ebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V n kterých p ípadech je nutná 
cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných p ípadech je t eba chránit, respektive obnovit 
celé krajinné celky. Krajina je živým v ase prom nným celkem, který vyžaduje tv í, avšak 
citlivý p ístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její st žejní 
kulturní, p írodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako d sledku 
nedostatku lidských zásah . 

Všechny hodnoty území jsou respektovány. Vymezením ploch zm n a stanovením podmínek 
využití jsou rozvíjeny a posilovány. 

(15) P edcházet p i zm nách nebo vytvá ení urbánního prost edí prostorov  sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, 
jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální d sledky a navrhovat p i územn  
plánovací innosti ešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovn . 

Stabilizací zp sob  využití ZÚ a vymezením ploch zm n vhodných a pot ebných zp sob  
využití územního plánu p edchází sociální segregaci. 

(16) P i stanovování zp sobu využití území v územn  plánovací dokumentaci dávat p ednost 
komplexním ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých 

sledcích zhoršují stav i hodnoty území. P i ešení ochrany hodnot území je nezbytné 
zohled ovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodá ského rozvoje 
území. Vhodná ešení územního rozvoje je zapot ebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i 
s jeho uživateli a v souladu s ur ením a charakterem oblastí, os, ploch a koridor  vymezených 
v PÚR R. 

Na základ  ve ejn  projednaného schváleného Zadání je územní plán ešen komplexn  
a v souladu se SZ bude projednáván s ve ejností. 

(17) Vytvá et v území podmínky k odstra ování d sledk  náhlých hospodá ských zm n 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytvá ení pracovních p íležitostí, zejména v regionech 
strukturáln  postižených a hospodá sky slabých a napomoci tak ešení problém  v t chto 
územích. 

Vymezením ploch zm n umož ujících vytvá ení r znorodých pracovních p íležitostí územní 
plán p edchází vzniku náhlých hospodá ských zm n. 
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(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvá et p edpoklady pro posílení 
partnerství mezi m stskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 

Územní plán stabilizuje historicky utvá enou sídelní strukturu m sta a vymezením ploch 
zm n vytvá í p edpoklady pro posílení partnerství s okolními obcemi i m sty. 

(19) Vytvá et p edpoklady pro polyfunk ní využívání opušt ných areál  a ploch (tzv. 
brownfields pr myslového, zem lského, vojenského a jiného p vodu). Hospodárn  využívat 
zastav né území (podpora p estaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu 
nezastav ného území (zejména zem lské a lesní p dy) a zachování ve ejné zelen , v etn  
minimalizace její fragmentace. Cílem je ú elné využívání a uspo ádání území úsporné v 
nárocích na ve ejné rozpo ty na dopravu a energie, které koordinací ve ejných a soukromých 
zájm  na rozvoji území omezuje negativní d sledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj 
území. 

Územní plán vymezuje plochy p estavby r zných zp sob  využití. 

(20) Rozvojové zám ry, které mohou významn  ovlivnit charakter krajiny, umís ovat do co 
nejmén  konfliktních lokalit a následn  podporovat pot ebná kompenza ní opat ení. 
S ohledem na to p i územn  plánovací innosti, pokud je to možné a od vodn né, respektovat 
ve ejné zájmy nap . ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prost edí, zejména 
formou d sledné ochrany zvlášt  chrán ných území, lokalit soustavy Natura 2000, mok ad , 
ochranných pásem vodních zdroj , chrán né oblasti p irozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zem lského a lesního p dního fondu. Vytvá et územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systém  ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajišt ní ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajin  a pro 
ochranu krajinných prvk  p írodního charakteru v zastav ných územích, zvyšování a 
udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územn  plánovací innosti vytvá et 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a 
vytvá et podmínky pro využití p írodních zdroj . 

Rozvojové zám ry tohoto charakteru územního plánu v koordinaci s vyhodnocením SEA a 
NATURA nevymezuje, všechny limity využití území jsou respektovány. Koncepce ÚSES je 
up esn na a podmínky ochrany krajinného rázu jsou stanoveny. 

(22) Vytvá et podmínky pro rozvoj a využití p edpoklad  území pro r zné formy cest. ruchu 
nap . cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p i zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, 
které umož ují celoro ní využití pro r zné formy turistiky (nap . p ší, cyklo, lyža ská, hipo). 

Územní plán umož uje rozvoj a využití p edpoklad  území pro cestovní ruch a propojení 
atraktivních míst stanovením podmínek využití ploch nevylu ujících realizaci staveb, za ízení 
a opat ení dle § 18 odst. 5 SZ, které slouží k rozvoji turistiky a cestovního ruchu. 

(23) Podle místních podmínek vytvá et p edpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitn ní 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P i umís ování 
dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah 
fragmentace krajiny; je-li to z t chto hledisek ú elné, umís ovat tato za ízení soub žn . 

Územní plán samostatn  vymezuje plochy dopravní infrastruktury silni ní a p ipouští 
dopravní a technickou infrastrukturu v celém území m sta. 
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(24) Vytvá et podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozši ováním a zkvalit ováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na pot eby ve ejné dopravy a požadavky ochrany 
ve ejného zdraví, zejména uvnit  rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové 
výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na zm ny ve ejné dopravní 
infrastruktury a ve ejné dopravy. Vytvá et podmínky pro zvyšování bezpe nosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpe nosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany p ed hlukem a 
emisemi, s ohledem na to vytvá et v území podmínky pro environmentáln  šetrné formy 
dopravy (nap . železni ní, cyklistickou). 

Územní plán samostatn  vymezuje plochy dopravní infrastruktury silni ní a p ipouští 
dopravní a technickou infrastrukturu v celém území m sta. 

(25) Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními 
riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p dy, eroze atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah p ípadných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch pot ebných 
pro umís ování staveb a opat ení na ochranu p ed povodn mi a pro vymezení území ur ených 
k ízeným rozliv m povodní. Vytvá et podmínky pro zvýšení p irozené retence srážkových vod 
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k um lé akumulaci 
vod. 

V zastav ných územích a zastavitelných plochách vytvá et podmínky pro zadržování, 
vsakování i využívání deš ových vod jako zdroje vody a s cílem zmír ování ú ink  povodní. 

Územní plán zp es uje plochu pro poldr vymezený v ZÚR OK. Územní plán p ipouští 
umís ování protierozních a protipovod ových opat ení v území. Rozvojové plochy nejsou 
vymezovány v území potenciálních rizik, p írodních katastrof a ani ZÚ do n ho nezasahuje. 
Stanovená intenzita využití stavebních pozemk  umož uje vsakování deš ových vod p ímo 
v ZÚ a zastavitelných plochách. V rámci protierozních funkcí a vytvá ení vhodných 
podmínek pro zvýšení retence srážkových vod jsou vymezeny skladebné prvky ÚSES a 
plochy zm n v krajin . 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis ovat do nich ve ejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjime ných a zvláš  od vodn ných p ípadech. Vymezovat a 
chránit zastavitelné plochy pro p emíst ní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povod ových škod. 

Územní plán neumis uje rozvojové plochy do záplavových území. 

(27) Vytvá et podmínky pro koordinované umís ování ve ejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její ú elné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvá et rovn ž 
podmínky pro zkvalitn ní dopravní dostupnosti obcí (m st), které jsou p irozenými 
regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktu e t chto obcí 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 
specifickými geografickými podmínkami. P i ešení problém  udržitelného rozvoje území 
využívat regionálních seskupení (klastr ) k dialogu všech partner , na které mají zm ny v 
území dopad a kte í mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prosp ch územního 
rozvoje. P i územn  plánovací innosti stanovovat podmínky pro vytvo ení výkonné sít  
osobní i nákladní železni ní, silni ní, vodní a letecké dopravy, v etn  19 sítí regionálních 
letiš , efektivní dopravní sít  pro spojení m stských oblastí s venkovskými oblastmi, stejn  
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jako ešení p eshrani ní dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klí ovými p edpoklady 
hospodá ského rozvoje ve všech regionech. 

Územní plán samostatn  vymezuje plochy dopravní infrastruktury silni ní a p ipouští 
dopravní a technickou infrastrukturu v celém území m sta. 

(28) Pro zajišt ní kvality života obyvatel zohled ovat nároky dalšího vývoje území, požadovat 
jeho ešení ve všech pot ebných dlouhodobých souvislostech, v etn  nárok  na ve ejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních m stských prostor  a ve ejné infrastruktury je 
nutné ešit ve spolupráci ve ejného i soukromého sektoru s ve ejností. 

Územní plán je zpracován s ohledem na dlouhodobý rozvoj území a jeho za azení do 
specifické oblasti SOB3. 

(30) Úrove  technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby spl ovala požadavky na vysokou kvalitu života v sou asnosti 
i v budoucnosti. 

Územní plán respektuje sou asnou technickou infrastrukturu a p ipouští její rozvoj v souladu 
s p íslušnými oborovými koncepcemi. 

(31) Vytvá et územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpe né výroby 
energie z obnovitelných zdroj , šetrné k životnímu prost edí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vliv  a rizik p i respektování p ednosti zajišt ní bezpe ného zásobování území 
energiemi. 

Na st echách budov v ZÚ a zastavitelných plochách se umož uje umis ování systém , 
využívajících slune ní energie. 

(32) P i stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve 
znevýhodn ných m stských ástech a v souladu s požadavky na kvalitní m stské struktury, 
zdravé prost edí a ú innou infrastrukturu v novat pozornost vymezení ploch p estavby. 

Územní plán vymezuje plochy p estavby s tímto cílem. Ostatní priority nejsou pro území 
sta relevantní. 

Z úkol  pro územní plánování (71) vyplývajících ze za azení území do SOB3 Specifická oblast 
Jeseníky – Králický Sn žník jsou pro m sto Staré M sto relevantní: 

a) Identifikovat hlavní póly a st ediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvá et zde 
územní podmínky pro zkvalitn ní a rozvoj dopravní a technické infrastruktury, bydlení a 
ob anského vybavení, 

b) Vytvá et územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti území a p íhrani ních 
dopravních tah , zejména na Kladsko, 

c) Vytvá et územní podmínky pro rozvoj systému p ších a cyklotras a propojení systému 
se sousedním Polskem, koncep ního rozvoje systému dálkových tras, 

d) Vytvá et územní podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, d evozpracujícího 
pr myslu a ekologického zem lství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity, 
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e) Vytvá et územní podmínky pro zem lskou výrobu podhorského a horského 
charakteru, zejména vymezením vhodných území pro zatrav ování a pastviná ství, 

f) Prov it možnost využití rekrea ního potenciálu horských masiv  Jeseník  
a Králického Sn žníku; do doby prov ení je nutno zachovat stávající charakter a rozsah 
využití a limit  tohoto území. 

Napln ní v Územním plánu: 

ad a) Územní plán p ipouští rozvoj dopravní a technické infrastruktury v celém území m sta a 
vymezuje plochy zm n pro bydlení a ob anské vybavení, 

ad b) Územní plán stabilizuje plochy dopravní infrastruktury silni ní a p ipouští jejich rozvoj, 

ad c) Územní plán p ipouští rozvoj nemotorové dopravy tém  v celém území m sta, 

ad d) Územní plán vymezuje plochy na podporu rozvoje rekreace a cestovního ruchu a 
nebrání rozvoji d evozpracujícího pr myslu a ekologického zem lství, 

ad e) Územní plán stabilizuje zem lskou výrobu v plochách smíšených výrobních a plochy 
ZPF, na kterých neomezuje zp soby hospoda ení, 

ad f) Územní plán p edkládá možnosti využití rekrea ního potenciálu vymezením ploch zm n 
a ploch zm n v krajin  p i respektování limit  využití území a jeho hodnot. 

Vztah mezi t mito koncepcemi lze proto ozna it jako silný (p ímý) vztah. (tj. 2). 

 Národní lesnický program II 

Strategie Spole enství pro lesy ustanovila rámec aktivit pro lesní hospodá ství, jehož hlavním 
cílem je podpora trvale udržitelného obhospoda ování les . Strategie zd raz uje d ležitost 
multifunk ní role les  a ur uje základní zásady a principy, které jsou pro realizaci této 
strategie ur ující. 

Národní lesnický program má poskytovat plánovací rámec pro vymezení vliv  jiných sektor  
na lesnickou politiku, zvýšit pov domí o d ležitosti les  a zajistit spoluú ast zodpov dných 
resort  vlády a zájmových skupin na ešení problém  les  a lesnictví, vytvo it p edpoklady 
k zajišt ní p íslušných kapacit, které se mají zam ovat na sporné otázky, jejichž ešení je 
v kompetenci r zných státních institucí. 

edkládaná koncepce podporuje trvale udržitelné obhospoda ování lesa, p estože si její 
realizace vyžádá zásah práv  do ploch PUPFL. 

Vztah mezi t mito koncepcemi lze proto ozna it jako slabý až nep ímý, a to z d vodu zásahu 
do PUPFL (tj. 1). 

Krajská úrove : 

Další sledovanou úrovní je úrove  krajská, jejíž relevantní strategické dokumenty jsou 
harmonizovány s národními cíli v oblasti ochrany životního prost edí. Návrh územního plánu 
Staré M sto je s t mito koncepcemi v souladu. 
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 Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 

Program rozvoje je st edn dobým programovým dokumentem k podpo e regionálního 
rozvoje, který byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 9. 2011 svým 
usnesením . UZ/21/38/2011 k aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého 
kraje. 

Cílem koncepce z hlediska životního prost edí je zajistit realizaci d ležitých spole ných 
systémových opat ení na ochranu životního prost edí. Zvýšit zapojení turistického potenciálu 
kraje do jeho ekonomického a sociálního rozvoje. 

Rozvojové aktivity jsou rozd leny do ty  priorit: podnikání a ekonomika, rozvoj lidských 
zdroj , doprava a technická infrastruktura a kvalita života. 

Návrh územního plánu rozvíjí rekrea ní potenciál území a navrhuje nové plochy jak 
pro zimní, tak i pro letní turistiku. Vztah mezi t mito koncepcemi je slabý až nep ímý (tj. 1). 

 Koncepce zem lské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji 

Koncepce zem lské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji byla v Rad  
Olomouckého kraje schválena dne 24.11.2005 pod usnesením . UR/25/73/2005 
a v Zastupitelstvu Olomouckého kraje vzata na v domí dne 12.12.2005 pod usnesením 
. UZ/7/47/2005. 

Tato koncepce vyty uje strategické cíle a priority s cílem sledovat a zlepšovat stávající stav 
s využitím dota ních možností. 

Hlavní cíle reformy: 

• zvýšení konkurenceschopnosti zem lství posunutím interven ních systému na trhu, 

• na úrove  skute né „záchranné sít “, 

• rozvoj tržn  orientovaného, udržitelného zem lství zavedením sdružené, 
od produkce odd lené platby na farmu, tj. p esun podpor od výrobku k výrobc m, 

• posílení rozvoje venkova modulací podpor, tj. p evedením prost edk  z podpory cen 
a p íjmu (z pilí e I. SZP) do strukturálních podpor (do pilí e II SZP) – k podpo e životního 
prost edí, rozvoje venkova a bezpe nosti potravin), 

• zlepšení bezpe nosti a kvality potravin, welfare zví at a vztahu zem lství 
k životnímu prost edí (vazbou p ímých plateb na pln ní p íslušných 18 sm rnic a na ízení 
EU – cross compliance). 

Vztah t chto koncepcí je bez jednozna ného vlivu (tj. 0). 

 Koncepce ochrany p írody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

Koncepce ochrany p írody a krajiny pro území Olomouckého kraje specifikuje cíle v oblasti 
ochrany p írody a krajiny v rámci zájmového území a vazeb na sousedící regiony. Koncepce 
navrhuje opat ení vedoucí k obnov  a ochran  jednotlivých složek životního prost edí. 
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eší zejména ochranu p írody a krajiny v následujících oblastech: 

• zvlášt  chrán ná území, 

• zvlášt  chrán né druhy rostlin a živo ich , 

• lesní ekosystémy, 

• zem lství, 

• vodní hospodá ství, 

• turistika a rekreace, 

• doprava, 

• ochrana nerostného bohatství, 

• ochrana a biodiverzita krajiny. 

Dále je v koncepci provedeno ekonomické vyhodnocení souboru opat ení. 

Vztah t chto koncepcí je bez jednozna ného vlivu (tj. 0). 

 Plán odpadového hospodá ství Olomouckého kraje 

Plán odpadového hospodá ství Olomouckého kraje vychází z plánu odpadového hospodá ství 
eské republiky. Závazná ást ešení plánu odpadového hospodá ství R, v etn  jejích zm n, 

je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné innosti p íslušných správních ú ad , kraj  
a obcí v oblasti odpadového hospodá ství.  

Vztah t chto koncepcí je bez jednozna ného vlivu (tj. 0). 

 Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

Krajská územn  plánovací dokumentace ZÚR OK, které byly schváleny usnesením 
. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008, OOP pod .j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 s ú inností 

od 28. 3. 2008, s aktualizací .1 ZÚR OK schválenou usnesením . UZ/19/44/2011 ze dne 22. 
4. 2011 pod .j. KUOK 28400/2011 s ú inností 14. 7. 2011, za azuje ešené území do 
specifické oblasti SOB3 Specifická oblast Jeseníky – Králický Sn žník, ze které pro území 
vyplývají zásady pro usm ování územního rozvoje a rozhodování o zm nách v území. 

ZÚR OK stanovuje priority Územního plánu pro zajišt ní udržitelného rozvoje území, z nichž 
jsou pro území m sta relevantní: 

A.1. Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje 
území 

3. Priority v oblasti soudržnosti spole enství obyvatel: 

3.2. pro územní plány obcí se v oblasti posílení sociální soudržnosti v území stanovuje 
zejména: 
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3.2.1. zachovat a rozvíjet sou asný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje; 

Územní plán zachovává polycentrickou strukturu osídlení území m sta. 

3.2.2. vymezit plochy a koridory ve ejné infrastruktury p im ené velikosti a funk nímu 
významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a o ekávanému vývoji dopravní obslužnosti 
území; 

Územní plán p ipouští dopravní a technickou infrastrukturu v celém území m sta, p ipouští 
rozvoj ob anského vybavení v plochách v souladu s podmínkami jejich využití a samostatn  
vymezuje plochy ve ejných prostranství. 

3.2.3. plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, 
zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základ  požadavk  vyplývajících 
z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování); 

ad (15) a (32) PÚR R 2008 

4. Priority v oblasti hospodá ského rozvoje: 

4.7. pro územní plány obcí se v oblasti hospodá ského rozvoje stanovuje zejména: 

4.7.1. vymezit plochy pro umíst ní podnikatelských aktivit, zohlednit p i tom: 

4.7.1.1. význam a polohu obce v rámci vymezených rozvojových os a oblastí; 

4.7.1.2. návaznosti na vymezený nad azený systém dopravní a technické infrastruktury; 

4.7.1.3. stanovené zásady pro ochranu p írodních a kulturních hodnot území; 

Územní plán vymezuje plochy zm n pro umíst ní podnikatelských aktivit p i zohledn ní 
všech uvedených skute ností. 

5. Priority v oblasti životního prost edí: 

5.4. pro Územní plán obcí se v oblasti ochrany životního prost edí stanovují zejména tyto 
priority a zásady pro zm ny území: 

5.4.1. Priority v oblasti ochrany ovzduší: 

5.4.1.1. vhodným uspo ádáním ploch v území obcí vytvá et podmínky pro minimalizaci 
negativních vliv  ploch s koncentrovanou výrobní inností na plochy bydlení; 

Územní plán umís uje plochy výroby a stanovuje podmínky jejich využití s cílem 
minimalizovat negativní vlivy na plochy bydlení. 

5.4.1.3. podporovat rozší ení plynofikace, budování skupinových VTL, p ípadn  i STL pro 
více obcí; 

Územní  plán  p ipouští  plynofikaci  všech  ástí  obce,  která  je  však  z  ekonomických  hledisek  
nepravd podobná. 
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5.4.1.5. nenavrhovat plochy pro umís ování nových, zvlášt  velkých zdroj  zne iš ování 
ovzduší v CHKO, MZCHÚ a p írodních parcích, evropských významných lokalitách, pta ích 
oblastech a v oblastech se zhoršenou koncentrací škodlivin v ovzduší, v t chto oblastech 

ipoušt t rozší ení (navýšení výkonu i výroby) stávajících velkých zdroj  zne iš ování 
ovzduší jen za podmínky zachování i snížení sou asných povolených emisí (pro které je 
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášena) pro tyto zdroje; 

Územní plán nevymezuje plochy tohoto charakteru. 

5.4.1.6. podporovat, kde je to technologicky možné a ekonomicky výhodné, centrální vytáp ní; 

Územní plán p ipouští rozvoj tohoto typu vytáp ní. 

5.4.2. Priority v oblasti ochrany vod: 

5.4.2.1. podporovat rozvoj infrastruktury v oblasti dodávky kvalitní pitné vody a nakládání 
s m stskými odpadními vodami; 

Územní plán p ipouští rozvoj vodohospodá ské infrastruktury v celém území m sta. 

5.4.2.2. za prioritní na úseku odkanalizování a išt ní odpadních vod považovat zajišt ní 
pot ebné kapacity a ú innosti išt ní OV, z nichž jsou vy išt né vody vypoušt ny do vodních 
tok  s kvalitou lososových vod, nebo se nacházejí v CHOPAV, v území Ramzovského 
nasunutí, v ochranných pásmech p írodních lé ivých zdroj ;  

Územní plán stabilizuje sou asnou OV a p ipouští její rozvoj i výstavbu OV nových. 

5.4.2.4. p i návrhu ploch pro bydlení v nízkopodlažní zástavb  z rodinných domk  vyžadovat 
v místech, která nejsou napojena na obecní nebo m stskou OV, išt ní splaškových vod 
v malé domovní istírn . Výjime ešit odvád ní odpadních vod do jímek s jejich následným 
odvozem do OV, a to pouze u rozvoln né zástavby ve velkých vzdálenostech od nejbližší 

OV; 

Územní plán p edpokládá individuální zneškod ování odpadních vod v souladu s dosaženým 
technickým pokrokem v dob  výstavby. 

5.4.2.5. nepovolovat zavážení ramen vodních tok . Prov it vhodnost a p ípadn  zajistit 
možnost znovunapojení ramen na vodní tok zejména u ek Moravy a Be vy. V místech, kde je 
vhodná koncep ní revitalizace, obnovovat t  a mok ady a vytvá et podmínky pro 
rozši ování lužních les  a trvalých travních porost  podél vodote í. Navrhovat a podporovat 
revitalizace vodních tok  za ú elem zvyšování biologické rozmanitosti krajiny, zlepšování 
podmínek pro samo išt ní vod, zvyšování aktuálních zásob vody ve vodních tocích, zvyšování 
zásob po ních podzemních vod, obnovy p irozené dynamiky tok , obnovy migra ní 
prostupnosti tok  pro vodní organismy, tlumení velkých vod rozlivem v nivách vodních tok ; 

Územní plán p ipouští protipovod ová a protierozní opat ení, která mohou obsahovat 
revitaliza ní ešení, v celém území m sta. 

5.4.2.6. t žbu nerostných surovin nepovažovat p i jejím posuzování za prvotní nástroj k 
vytvá ení skladebných prvk  ÚSES a k revitalizaci tok  a vzniku mok ad ; p ípadné využití 
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žbou dot eného území ešit na základ  podrobn jší dokumentace zpracované dle platných 
právních p edpis  a zajistit tak plnohodnotnou a ekostabiliza ní funkci území; 

Územní plán nevymezuje nové plochy t žby, nové využití sou asné plochy t žby je navrženo 
k prov ení. 

5.4.2.8. neplánovat výstavbu nových údolních nádrží jako protipovod ových opat ení nad 
rámec stávajících koncep ních materiál , up ednost ovat a podporovat zvýšení reten ní 
schopnosti krajiny zejména v záplavovém území p evedením orné p dy na trvalé travní 
porosty nebo jiným obdobným zvýšením ekologické stability území. Podporovat výstavbu 
suchých reten ních prostor . Konkrétní zám ry na realizaci musí být prov eny a posouzeny 
dle platných právních p edpis  (EIA) v p íslušných správních ízeních; 

Územní plán zp es uje plochu pro poldr vymezený v ZÚR OK. 

5.4.2.12. v rámci revitalizace krajiny navrhnout k zalesn ní území k tomuto ú elu vhodná 
(nap . v lokalitách po ukon ené t žb ) a ov ená podrobnou dokumentací; 

Územní plán po koordinaci s Vyhodnocením NATURA nevymezuje plochy pro zalesn ní. 

5.4.2.13. pro stávající a výhledové zdroje podzemní i povrchové vody uplat ovat preventivní 
ochranu a zabezpe it tak jejich pozd jší bezproblémovou využitelnost; 

Územní plán respektuje podmínky ochrany vodních zdroj . 

5.4.3. Priority v oblasti ochrany p dy a zem lství: 

5.4.3.1. dbát na p im ené využívání p dy pro jiné, než zem lské ú ely, p du chápat jako 
jednu ze základních prakticky neobnovitelných složek ŽP, k záboru ZPF (a PUPFL) 
navrhovat pouze nezbytn  nutné plochy, up ednost ovat návrhy na p dách horší kvality p i 
respektování urbanistických princip  a zásad; 

sledky navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL i p i respektování t chto princip  a zásad 
jsou popsány v samostatné kapitole. 

5.4.3.2. podporovat ochranu p dy p ed vodní a v trnou erozí a rovn ž p ed negativními jevy 
zp sobenými p ívalovými srážkami; 

viz 5.4.2.5. ZÚR OK 

5.4.3.4. prosazovat extenzivní principy ekologického zem lství; 

Územní plán nestanovuje zp soby hospoda ení na ZPF. 

5.4.3.5. neperspektivním ástem zem lské p dy (velikostn  omezených, vklín ných do 
zastav ného území i PUPFL, problematicky technicky obhospoda ovatelných) navracet 
jejich ekologické funkce; 

Územní plán p ipouští ekologické funkce ploch ZPF. 
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5.4.4. Priority v oblasti ochrany les ; 

Územní plán nebrání ekologizaci ploch PUPFL ani rozvoji jejich mimoproduk ních funkcí. 

5.4.5. Priority v oblasti nakládání s odpady: 

5.4.5.2. nep ipustit návrh nových ploch pro výstavbu za ízení pro odstra ování 
nebezpe ného odpad  v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí; 

Územní plán nevymezuje plochy tohoto charakteru. 

5.4.5.3. p ednostn  využívat stávající sí  za ízení pro využívání nebo odstra ování odpad . Z 
nových za ízení podporovat zejména budování za ízení pro využívání biologicky 
rozložitelných odpad  v etn  kal  z OV (kompostáren, bioplynových stanic apod.), za ízení 
pro t íd ní komunálních odpad  a zdroj  k energetickému využití odpad , které budou 
umis ovány v lokalitách pro tento ú el vhodných. Stávající za ízení intenzifikovat 
a modernizovat tak, aby plnila zákonné požadavky a zajistila p i stávajícím trendu produkce 
odpad  dostate nou kapacitu pro odstra ování odpad ; 

Územní plán respektuje sou asný systém odpadového hospoda ení m sta. 

5.4.6. Priority v oblasti pé e o krajinu: 

5.4.6.1. Respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejího krajinného rázu, podporovat 
a realizovat krajinotvorná opat ení podporující žádoucí environmentální i estetické funkce 
krajiny a ekosystém ; d raz klást na posilování reten ní schopnosti krajiny a omezování 
fragmentace krajiny; 

viz 5.4.2.5. ZÚR OK 

5.4.6.2. respektovat návrh skladebných ástí nadmístního ÚSES vymezených v ZÚR OK, 
up esnit a stabilizovat jejich vymezení v rámci Územního plánu obcí a doplnit prvky lokálního 
ÚSES; 

Územní plán zp es uje prvky ÚSES vymezené ZÚR OK a dopl uje prvky místního ÚSES. 

5.4.6.3. akceptovat stávající charakter ochrany prvk  ÚSES, p ípadn  podpory jeho funkce 
v cílovém stavu, a to jak p i samotné t žb  nerostných surovin, tak i p i ukon ování t žby a 
následné rekultivaci; posoudit d sledky pozitivního vývoje vzniku unikátních biotop  pro 
pot ebnou biodiverzitu a tvorbu ÚSES; 

Využití unikátních biotop  bude prov eno p i prov ování budoucího možného využití 
sou asné plochy t žby v k.ú. Velké Vrbno. 

5.4.7. Priority v oblasti nerostných surovin: 

5.4.7.1. respektovat nep emístitelnost stávajících DP, CHLÚ, výhradních a významných 
ložisek nevyhrazeného nerostu a prognózních zdroj  a nezat žovat takto chrán né plochy 
jinými zákonnými limity území; 

Územní plán vymezuje sou asnou plochu t žby jako stabilizovanou. 
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5.4.7.4. územn  respektovat t žbu nerostných surovin ve stanovených prostorách v souladu 
s dodržováním zásad ochrany p írody a krajiny. T žbu orientovat do území ploch výhradních 
ložisek a významných ložisek nevyhrazených nerost  s nejvyššími st ety, pop ípad  
s minimálními územními a ekologickými dopady; 

Územní plán vymezuje sou asnou plochu t žby jako stabilizovanou. 

A.3. Zp esn ní vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 

Z polohy m sta ve specifické oblasti SOB3 vyplývá požadavek vytvá et zde podmínky pro: 

13.1. p im enou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; 

Územní plán vymezuje ve všech ástech m sta p im ené plochy pro bydlení. 

13.2. zkvalitn ní dopravní, technické a ob anské infrastruktury; 

viz 3.2.2. ZÚR OK 

13.3. územní p edpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, 
ekologického zem lství a tradi ních emesel vymezením vhodných rozvojových území 
a pravidel pro umís ování t chto aktivit v obcích i v krajin  v koordinaci s ochranou p írody 
a krajiny; 

Územní plán vymezuje plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit r zného charakteru 
v závislosti na místních podmínkách území jednotlivých ástí m sta. 

13.4. optimální využívání zejména stávajících areál  a zastav ných ploch, tj. up ednost ovat 
intenzifikaci a funk ní optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajin . 

Územní plán stabilizuje v sou asnosti využívané plochy ZÚ a pro op tovné optimální využití 
ploch nevyužívaných vymezuje plochy p estavby. 

A.4. Zp esn ní vymezení ploch a koridor  vymezených v politice územního rozvoje 
a vymezení ploch a koridor  nadmístního významu, ovliv ujících území více obcí, 

etn  ploch a koridor  ve ejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a 
územních rezerv 

A.4.2. Plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu 

48. Chránit plochy územních rezerv území chrán ných pro akumulaci povrchových vod 

lokalita ORP Dot ené obce, sousední kraje Vodní tok 

POVODÍ MORAVY 

Hanušovice Šumperk Hanušovice, Jind ichov, Malá Morava, Staré 
sto Morava, Krupá 
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Územní plán zp es uje vymezení plochy územní rezervy pro tuto LAPV v návaznosti na 
vymezení v Územním plánu Malá Morava a Územním plánu Jind ichov. 

A.4.3. Návrh prvk  územního systému ekologické stability krajiny 

71. P i využití území respektovat vymezení nadregionálních a regionálních prvk  ÚSES tak, 
jak je zobrazen ve výkresu B.7. 

71.2. Pro zapracování os nadregionálních biokoridor  do územního plánu (a dalších 
dokument ) respektovat vymezenou trasu, charakter a stanovené podmínky: 

71.2.3. pro lesní osy NRBK se ur uje minimální vymezení 40 m, p ípadné up esn ní podle 
cest, d lení lesa, parcel. 

71.3. Pro ochrannou zónu NRBK, která tvo í 2 km široký pruh z každé strany vymezené osy 
NRBK, je nutno respektovat nahušt ní sít  lokálních prvk  ÚSES (pokud možno) stejného 
charakteru jako osa NRBK. V ochranné zón  nadregionálního biokoridoru jsou všechny 
segmenty ÚSES nižší hierarchické úrovn  (regionální a lokální), významné krajinné prvky 
a ekosystémy se stupn m ekologické stability t i a výše chápány jako sou ást nadregionálního 
biokoridoru. 

71.4. Pro zapracování regionálních biocenter (dále v textu RBC) do územního plánu 
(a dalších dokument ) respektovat jejich charakter a funkci. Vymezení up esnit podle 
charakteru biotopu, cest, hranic lesa, parcel apod. s odchylkou posunu hranice max. 100 m 
(p i zachování celkové rozlohy). 

71.7. P i ešení p ekryv  ochrany nerostných surovin s prvky ÚSES zohlednit tyto podmínky: 

71.7.4. p i zp es ování vymezení skladebných ástí ÚSES regionální a nadregionální úrovn  
významnosti a p i vymezování skladebných ástí lokální úrovn  významnosti v územních 
plánech a regula ních plánech preferovat ešení, které bude minimalizovat st ety se zájmy p i 
ochran  ložisek nerostných surovin. 

71.10. Ani p echodn  nelze do nefunk ních nebo áste  funk ních prvk  umis ovat funkce, 
které by znemožnily jejich pozd jší realizaci i zabránily uvedení plochy do požadovaného 
cílového stavu. 

71.11. Všechny zásahy do vymezených ploch prvk  ÚSES lze provád t pouze na základ  
ekologického vyhodnocení (hodnocení z hlediska stabiliza ní funkce skladebného prvku ÚSES 
i hodnocení vlivu zám ru na rostliny a živo ichy – biologické hodnocení, p ípadn  i jiné 

ekolog. hodnocení) po projednání s p íslušným orgánem ochrany p írody. P ípustné je 
umis ování informa ních tabulí a k ížení s cyklostezkami a inženýrskými sít mi v p ípad , že 
tyto lineární prvky pouze k ižují (p etínají), plošný pak protínají v užším sm ru, nikoliv že 
prvkem ÚSES podéln  procházejí. P i k ížení biokoridor  p edevším s vyššími t ídami 
komunikací up ednost ovat p emost ní, p evedení nad úrovní terénu. MVE na regionálních i 
nadregionálních koridorech ÚSES budou ešeny jako výjime  p ípustné. 

72. P i využití území a jejich zm nách respektovat vymezení, charakter a funkci jednotlivých 
skladebných prvk  ÚSES: 

72.2. nadregionální biokoridory (osy) – K 84 (osa mezofilní bu inná, horská); 
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72.3. regionální biocentra – 358 Králický Sn žník, 489 Jivina, OK9 Kladské sedlo. 

i zp esn ní vymezení NR a R prvk  ÚSES a vymezení místních prvk  ÚSES respektoval 
územní plán všechny popsané relevantní zásady. 

A.4.4. Rekreace a cestovní ruch 

73. Pro rekreaci a cestovní ruch se v územích s vysokým potenciálem rekrea ního využití 
vymezují rekrea ní krajinné celky (RKC). Pro zabezpe ení rozvoje rekreace a cestovního 
ruchu ZÚR OK stanovují tyto zásady: 

73.1 vymezují se rekrea ní krajinné celky v oblasti Jeseník : 

73.1.7. RKC Staré M sto vymezený na území m sta Staré M sto (k.ú. Kun ice pod Králickým 
Sn žníkem, Nová Seninka, Staré M sto pod Králickým Sn žníkem, St íbrnice, Malé Vrbno, 
Velké Vrbno, Hyn ice pod Sušinou) a obce Malá Morava (k.ú. K ivá Voda, Malá Morava, 
Podlesí, Sklené u Malé Moravy, Vlaské, Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy, Vysoký Potok, 
Zlatý Potok). 

73.2. Pro ešení problém  se stanovují tyto zásady: 

73.2.1. Ve vymezených RKC bude p ír stek kapacit individuální rekreace realizován pouze 
výjime , preferovat zejména p em nu p vodních venkovských objekt  na rekrea ní 
chalupy; 

73.2.2. Vzhledem k tomu, že ada území vy len ná pro r zné formy rekreace vykazuje znaky 
nedostate né vybavenosti v oblasti ve ejné infrastruktury, koncentrovat tyto aktivity do pól  
rozvoje cestovního ruchu. Za póly rozvoje cestovního ruchu pro specifickou oblast Jeseníky 
považovat m sta Jeseník, Javorník, Zlaté Hory a Staré M sto; 

73.2.3. V pólech rozvoje cestovního ruchu up ednostnit p i zm nách v území rozvoj ve ejné 
infrastruktury. P i zabezpe ení nárok  ubytovaných a pasantních návšt vník  klást d raz na 
odpovídající rozvoj dalších standardních a specifických za ízení ob anské vybavenosti a 
služeb, a to p edevším v oblasti stravování, maloobchodu, služeb, sportovn  technické 
vybavenosti a kultury, které by zásadním zp sobem povýšily kvalitu rekrea ního procesu 
a atraktivitu území a rozmanitostí nabídky rekrea ních inností a služeb p isp ly 
k racionáln jšímu využití území, a to i mimo hlavní turistickou sezónu; 

73.2.4. Vytvá et podmínky pro rozvoj zejména r zných forem cestovního ruchu s d razem na 
kkou turistiku (nap . cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a 

rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst 
turistickými cestami, které umož ují celosezónní využití pro r zné formy turistiky (nap . p ší, 
cyklo, lyža ská, hipo) p i zachování vyváženého stavu mezi rozsahem t chto aktivit 
a ekologickým pilí em udržitelného rozvoje. 

Územní plán respektuje všechny popsané relevantní zásady – vymezuje plochy zm n pro 
podporu rozvoje cestovního ruchu a p ipouští rozvoj nemotorové dopravy v celém území 

sta. 
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A.5. Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních 
a civiliza ních hodnot území kraje 

A.5.1. Koncepce ochrany p írodních hodnot 

74.4. Podporovat a realizovat krajinotvorná opat ení podporující žádoucí environmentální 
i estetické funkce krajiny a ekosystém ; d raz klást na posilování reten ní schopnosti krajiny, 
zvyšování druhové diverzity a ekologické stability, protierozní ochranu a migra ní 
pr chodnost pro živo ichy. 

Územní plán zp es uje vymezení prvk  ÚSES a stanovuje zásady protierozní a 
protipovod ové ochrany (v etn  možných revitalizací). 

74.9. Nep ipustit návrh nových ploch pro výstavbu za ízení pro odstra ování nebezpe ných 
odpad  v CHKO, CHOPAV a v území tzv. Ramzovského nasunutí. 

viz 5.4.5.2. ZÚR OK 

74.10. V co nejv tší mí e up ednost ovat intenzifikaci a funk ní optimalizaci využití území 
(nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajin ) optimálním využíváním zejména stávajících 
areál  a zastav ných ploch. 

viz 13.4 ZÚR OK 

A.5.3. Koncepce ochrany kulturních a civiliza ních hodnot 

76. Respektovat zásady ochrany kulturních památek a podmínky ochrany památkov  
chrán ných území (památkové rezervace, památkové zóny, památková ochranná pásma, 
území s archeologickými nálezy); 

77. K zajišt ní ochrany a zachování kulturního d dictví, krajinného rázu a p írodních hodnot 
se vymezují tato cenná kulturn  historicky významná území jako oblasti s p írodn  
krajiná skými úpravami, s vysokým krajinným, památkovým a p írodním potenciálem (dále 
v textu kulturní krajinné oblasti): 

77.6. kulturn  krajinná oblast Hanušovická vrchovina (okres Šumperk), která je vymezena 
v rámci správních území obcí Staré M sto, Šléglov, Vikantice, Jind ichov, Hanušovice, Malá 
Morava (KKO 6). 

78. Ve výše jmenovaných krajinných oblastech jako cenných ástech území lze provád t 
zm ny v území p i respektování t chto zásad: 

78.1. je nep ípustné provád t výrazné zm ny druhu pozemku (vyšší procento zorn ní, 
velkoplošné kácení porost , zm ny v rozsahu vodních ploch a vodních tok , v jejichž d sledku 
dojde ke snížení hodnoty krajinného rázu, resp. zm ny prostorové kulisy); 

78.2. respektovat prostorové uspo ádání krajiny a sídel, zachovat stávající panoramatické 
pohledy, respektovat charakter a m ítko zástavby; nesmí být zásadním zp sobem narušen 
historický p dorys sídel (provád ním velkoplošných p estaveb a demolic); 
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78.3. je nep ípustné umis ovat stavby a za ízení obnovitelných zdroj  energie uplat ujících se 
v krajin  (v trné turbíny, v trné parky, elektrárny, slune ní parkové elektrárn), výškové 
stavby jako v že a stožáry pro GSM radiofonní sít , základové stanice (BTS), antény, vysíla e, 

ijíma e a za ízení související s mobilními sít mi, které mohou narušit kulturní hodnotu a 
harmonický ráz krajiny; 

78.4. umís ování nadzemních staveb elektroenergetiky, staveb vodní energetiky, teplárenství, 
plynárenství je podmín no souhlasem orgánu ochrany p írody a orgánu památkové pé e v 
souladu s legislativou platnou ke dni vydání rozhodnutí; 

78.5. umís ování významných dopravních staveb je p ípustné za p edpokladu zachování 
krajinotvorné památkové hodnoty území, tj. za p edpokladu akceptace uplatn ní kulturních 
památek v krajin , zachování otev ených pohled  a pr hled , respektování dochovaných 
dominant a prost edí kulturních památek a p i minimalizaci zásah  do krajinného rázu. 
Podmínkou je provedení následných opat ení eliminujících negativní dopad dopravní stavby a 
napomáhajících jejímu vhodnému zapojení do krajiny (kompenzace). 

Územní plán respektuje všechny popsané relevantní zásady pro zachování charakteristik 
KKO6. 

A.6. Vymezení cílových charakteristik krajiny 

80. Respektuje se roz len ní ešeného území Olomouckého kraje na tyto krajinné celky: 

E. Hanušovické údolí 

M. skupina Jesenického masivu 

81. u jednotlivých krajinných matric (typ  uspo ádání krajiny) chránit a podporovat rozvoj 
jejich rozhodujících atribut ; 

81.5. v krajinných celcích D., E. a G., tvo ených hlubokými podhorskými údolími s lesopolní 
až lesní krajinou, podporovat rozvoj zástavby v úpatních polohách dna údolí (nikoliv úzkých 
a povod ov  nebezpe ných niv), zástavba m že vystupovat i do mírn jších úbo í (nikdy však 
ne do horní t etiny svahu). Z prvovýroby podporovat zejména živo išnou výrobu; 

81.6. v krajinném celku M. - horské, až vysokohorské, p evážn  lesní krajiny p ibližovat co 
nejvíce ke krajinám p írodním, s marginálním podílem zem lství (pastevectví) a s rozvojem 
rekrea ních funkcí, sm ovaných ovšem do úpatních a úbo ních poloh, mimo h ebeny hor. 
Problém rekrea ních st edisek a jejich za ízení ešit koordinovan  tak, aby po et center byl 
co nejmenší a zbytek území byl využíván pro m kké formy rekreace. V tší rozvoj trvalého 
osídlení není žádoucí. 

Územní plán respektuje stanovené zásady pro zachování cílových charakteristik krajiny. 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 32 (celkem 150) 

A.7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb, ve ejn  prosp šných opat ení, staveb 
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a vymezených asana ních území 
nemístního významu, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

87. ZÚR OK vymezují v souladu s § 170 zákona .183/2006 Sb. tato ve ejn  prosp šná 
opat ení, pro která lze práva k pozemk m a stavbám, pot ebná pro jejich uskute ní 
odejmout nebo omezit: 

Ozna ení Popis ve ejn  prosp šného opat ení Dot ené obce-Katastrální 
území Poznámka 

1 2 3 4 

Založení prvk  územního systému ekologické stability (ÚSES): 

viz výkres B.8 

Nadregionální biokoridory tak jak jsou 
vymezeny ve výkresu B.8. Výkres ve ejn  
prosp šných staveb, opat ení a asanací 

nadmístního významu 1 : 100 000a v 
odst. 71 

v rozsahu zobrazeném dle 
výkresu B.8. Výkres 
ve ejn  prosp šných 

staveb, opat ení a asanací 
nadmístního 

významu 1 : 100 000 

 

viz výkres B.8 

Regionální biocentra tak jak jsou 
vymezena ve výkresu B.8. Výkres ve ejn  
prosp šných staveb, opat ení a asanací 
nadmístního významu 1 : 100 000 a v 

odst. 71 

v rozsahu zobrazeném dle 
výkresu B.8. Výkres 
ve ejn  prosp šných 

staveb, opat ení a asanací 
nadmístního 

významu 1 : 100 000 

 

Ve ejn  prosp šná opat ení ke snižování ohrožení území povodn mi: 

VO4 

Plochy zátopy suchých nádrží Sobotín, 
Domaželice, Splav, Staré M sto, ervený 

potok, B ezenský Dv r (B ezná), 
ema ov, Police a Dolní Libina 

Sobotín, Velké Losiny, 
Domaželice, Hrad any, 
Nahošovice, Branná, 

Ostružná, Staré M sto, 
Malá Morava, Pardubický 

kraj, Štíty, Mohelnice, 
Mírov, Police, Úsov, 

Libina a Šumvald 

vymezení VPO je 
podmín no 

up esn ním v cného 
rozsahu záboru 

plochy 

území pro suché 
poldry potvrzeného 
v ešení územního 
plánu obce nebo 

v rámci územní 
studie zabezpe ené 
po izovatelem ZÚR 

OK 

Prvky NR a R ÚSES jsou na území m sta vymezeny jako funk ní a nejsou proto vymezeny 
jako VPO. Plocha pro suchou nádrž (poldr) je zp esn na a vymezena jako VPO VW1. 
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A.8. Stanovení požadavk  nemístního významu na koordinaci územn  plánovací 
innosti obcí a na ešení v územn  plánovací dokumentaci obcí, zejména s p ihlédnutím 

k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 

A.8.1. Požadavky na koordinaci protipovod ové ochrany území 

89. K zajišt ní provedení opat ení ke snižování ohrožení území povodn mi se v územních 
plánech stanovuje respektovat tyto požadavky: 

89.5. Chránit plochy pro návrhy suchých nádrží nadmístního významu v t chto lokalitách: 

89.5.2. Suché nádrže – poldry uvedené v tabulce: 

lokalita ORP dot ené obce-
katastrální území 

vodní tok 

Staré M sto Šumperk Staré M sto Krupá 

Plocha pro suchou nádrž (poldr) je zp esn na a vymezena jako plocha zm ny v krajin  
K16SM (W). 

Vztah k této koncepci je velmi silný (p ímý) vztah (tj. 3). 

3. Údaje o sou asném stavu životního prost edí v ešeném území a jeho 
edpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatn na územn  plánovací 

dokumentace 

Dokument Návrh územního plánu Staré M sto byl navržen monovariantn , ke zhodnocení 
byla p edložena jedna varianta umíst ní a rozlohy jednotlivých lokalit. 

Z hlediska umíst ní a rozsahu možných vliv  na životní prost edí a na obyvatelstvo je v SEA 
dokumentaci hodnocen stávající stav, tj. stav bez innosti (nulová varianta) a aktivní varianta 

edkládaná v podob  Návrhu územního plánu. Možné vlivy aktivní varianty na životní 
prost edí jsou popsány v kapitole . 4 Charakteristiky životního prost edí, které by mohly být 
uplatn ním politiky územního rozvoje nebo územn  plánovací dokumentace významn  
ovlivn ny a  .  6  Zhodnocení stávajících a p edpokládaných vliv  navrhovaných variant 
politiky územního rozvoje nebo územn  plánovací dokumentace, v etn  vliv  sekundárních, 
synergických, kumulativních, krátkodobých, st edn dobých a dlouhodobých, trvalých 
a p echodných, kladných a záporných tohoto hodnocení SEA. 

Popis nulové varianty (stávající stav životního prost edí) 

Nulovou variantu reprezentuje sou asný stav životního prost edí v zájmovém území bez 
realizace zám  p edkládaných v novém územním plánu. Up ednostn ní nulové varianty se 
nep edpokládá. 

Geomorfologie, reliéf 

Podle regionálního len ní reliéfu R Demek (2006) náleží ešené území orograficky 
provincii eská vyso ina, její nižší geomorfologické jednotce- subprovincii Krkonošsko 
jesenické soustav . 
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Uvedené geomorfologické celky se dále lení takto: 

IV    Krkonošsko–jesenická soustava 

IVC    Jesenická podsoustava 

IVC – 3  Hanušovická vrchovina 

IVA – 3D  Branenská vrchovina 

IVA – 3D - 2  Starom stská kotlina 

IVC - 4  Králický Sn žník 

IVC – 5  Rychlebské hory 

IVC - 5A  Hornolipovská hornatina 

IVC - 5A - 1  Pet íkovská hornatina 

IVC - 5A - 2  Velkovrbenské rozsochy 

Starom stská kotlina 

Kotlinou protékají ky Krupá a Branná. Jedná se o tektonickou kotlinu vytvo enou zejména 
v granodioritu až k emenném dioritu. Dále je vytvo ená v krystalických horninách 
starom stské zóny (amfibolitu a dvojslídném svoru, v perlové rule v biotitické až dvojslídné 
rule) a z ásti i v horninách skupiny Branné porušenými etnými zlomy. Kotlina je výrazn  
omezená zlomovými svahy zejména v i Králickému Sn žníku. Nejvýznamn jším bodem je 
Holý vrch (852,1 m). Nalezneme zde etné t žební tvary. P evládá mozaika polí, luk a lesík , 
které jsou p evážn  smrkové. 

Králický Sn žník 

Jedná se o lenitou hornatinu na rozhraní R a Polska. Je složená z dvojslídných rul orlicko-
kladského krystalinika a ze svor  stro ské skupiny s vložkami k emenc  a krystalických 
vápenc  (krasové jevy). Ve st ední ásti m žeme nalézt zbytky holoroviny p emodelované 
v pleistocénu kryogenními pochody, horské zaledn ní v pleistocénu v karoidu Prudkého 
potoka, blokovo-bahenní proudy, balvanová mo e a su ové pokryvy. Dále se zde vyskytují 
zbytky tropického krasu v Mramorovém lomu na pedimentu v údolí horní Moravy s mogoty 
a tropickými zv tralinami, jeskyn , ponory; prameny Moravy, Krupé a Kladské Nisy. 
Nejvýznamn jším místem je Králický Sn žník (1 423,7 m), významné body jsou Kladské 
sedlo (817 m), Klepy (1 143,6 m), Malý Sn žník (1 337,7 m), Podb lka (1 307,4 m), Sušina 
(1 321,2 m). Tento celek je p evážn  zalesn n smrkovými porosty s bukem a jedlí. 

Pet íkovská hornatina 

Tato plochá hornatina je tvo ená metamorfovanými horninami série starom stské, 
velkovrbenské klenby a série Branné, p evážn  svory, fylity, ruly, krystalickými vápenci, 
grafity. Tato kerná hornatina s vnit ní diferenciací ker je roz len ná hluboce za ezanými, 
radiáln  se rozbíhajícími údolími. V nejvýznamn jších ástech siln  kryogenn  

emodelované zbytky holoroviny s kryoplana ními terasami, izolovanými skalami, 
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mrazovými sruby a krajovými tvary. Nejvýznamn jším bodem je Smrk (1 126,7 m). Mezi 
významné body pat í Lví hora (1 040,1 m), Smr ník (798,8 m). Hornatina je p evážn  
zalesn ná smrkovými porosty s vtroušenou jedlí a bukem, místy bukové porosty s mod ínem. 
Nalezneme zde kamenolomy, drobná, dnes net žená ložiska m ných rud u Horní Lipové 
a Nýznerova. 

Velkovrbenské rozsochy 

Plochá hornatina, která je budovaná p evážn  metamorfovanými horninami velkovrbenské 
skupiny a starom stského pásma, ruly, amfibolity, tonality. Erozn  denuida ní povrch je 
široký, mírn  se svažujících h bet  odd lených hluboce za ezanými údolími, na rozvodích 
periglaciáln  p emodelované zbytky holoroviny. Nejvýznamn jším bodem je Polská hora 
(1 105,7 m). Významným bodem je Kun ická hora (942,7 m). Tento okrsek je p evážn  
zalesn n, zvlášt  v severní ásti smrkovými porosty s bukem. Nalezneme zde i antropogenní 
agrární haldy. 

Dle Culka (1996) se ešené území nachází na rozmezí dvou bioregion . Na západ  a severu 
je to 1.70 Jesenický bioregion, do zbylé ásti zasahuje 1.53 Šumperský bioregion. 

Území Jesenického bioregionu budují velmi složité komplexy krystalinika, tvo ené úzkými 
pruhy hornin a protažené ve sm ru od severovýchodu k jihozápadu. P evládají v nich horniny 
kyselé, v tšinou chudé živinami (ruly, svory, fylity, mén  granitoidy), charakteristické jsou 
ostr vkovité výskyty mineráln  bohatších substrát  (grafitické fylity, krystalické vápence, 
v Rychlebských horách také amfibolity a serpentinity). Území východn  od Vrbna je 
budováno kulmem. Pokryvy tvo í horské svahoviny, asto hrub  balvanité. Rašeliny až 
na výjimky se p edevším nacházejí na oblých h betech. 

Jesenický bioregion je tektonicky zdviženou hornatinou, tvo enou vícemén  odd lenými 
horskými skupinami, v nichž se nacházejí hluboká sedla a kotlinovité sníženiny, nejvýrazn jší 
z nich je Jesenická kotlina. V bioregionu vystupuje plošn  nejv tší skupina vysokých poho í 
(nad 1200 m) v rámci Sudet, jeho poloha je však více vnitrozemská než u Krkonoš, což 
podmínilo i daleko menší rozsah zaledn ní. Horské h bety jsou charakteristicky masivní 
a oblé, jsou v nich za íznuta hluboká mlad  erozní údolí, asto s menšími vodopády. Horské 

bety jsou tvo eny zbytky zarovnaných povrch , na holích i na svazích vystupují asto 
izolované skalní útvary z odolných hornin. Na n kolika místech bioregionu se vyvinuly 
podzemní krasové jevy (nap . Tvarožné díry na Králickém Sn žníku apod.). Na povrchu se 
však kras projevuje nepatrn . 

Reliéf Jesenického bioregionu má p evážn  charakter lenité hornatiny s výškovou lenitostí 
450 – 600 m, pouze p i okrajích a v Jesenické kotlin  je plošší. Oblast nejvyšších h bet  v . 
Králického Sn žníku má charakter velehornatiny s lenitostí 600 – 880 m. Typická výška 
bioregionu je 550 – 1 420 m. 

Šumperský bioregion zabírá p ibližn  geomorfologický celek Hanušovická vrchovina 
a severní ást Záb ežské vrchoviny. Je tvo en vrchovinou až hornatinou, roz ezanou údolími 
horských ek, s pestrou geologickou stavbou i s ostr vky vápenc  a hadc . 

tšinu Šumperského bioregionu budují r zné komplexy krystalinika, p es Staré M sto 
a Hanušovice se táhne pestrá zóna tvo ená etnými pásy amfibolit , fylit , vápenc , hadc , 
kvarcit  i amfibolických granodiorit . Bioregion se celkov  zvedá od jihu k severu, má 

evážn  charakter zvednutých zarovnaných povrch  roz len ných za íznutými, max. 150 
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až 440 m hlubokými údolími. Nad tyto povrchy se zvedají jednotlivé tektonicky zdvižené kry 
(Je áb, Bradlo), naopak místy vznikly tektonicky podmín né kotliny, jako nap . Kladská 
kotlina, kotliny u Šumperka, Velkých Losin. V bioregionu se vyskytují etné skalní útvary, 
hlavn  v za íznutých údolích (údolí Krupé, Moravy), mén  na vrcholech výrazných kopc . 

Kotliny Šumperského bioregionu mají výškovou lenitost ploché vrchoviny, tj. 150 – 200 m, 
nižší, mén  roz len né zarovnané povrchy mají ráz lenité vrchoviny s výškovou lenitostí 
200 – 300 m, vyšší pak mají ráz ploché hornatiny s lenitostí 300 – 370 m. Typická výška 
bioregionu je 400 – 800 m. 

Realizací posuzované koncepce m že dojít ke zm  geomorfologie a reliéfu krajiny 
v d sledku hrubých terénních úprav a p íprav území pro stavbu. Rozsah t chto zm n však 
nelze v sou asné dob  objektivn  ur it. 

Hydrogeologické a hydrologické pom ry 

Celé území pat í do hlavního povodí eky Dunaje, díl ího povodí Morava po Moravskou 
Sázavu ( .h.p. 4-10-01). 

Dominantní tok v dot eném území je vlastní vodote  Krupá ( .h.p. pramene 4-10-01-012) 
s levostrannými p ítoky Kun ický, Vrbenský, Hajmrlovský a pravostrannými p ítoky 
Zrcadlovský, St íbrnický, Št pánovský, Chrastický, Prudký potok. V území se dále také 
nachází celá ada bezejmenných vodote í. 

Krupá pramení na jižních svazích Mlžného vrchu ve výšce 905 m n.m. a ústí zleva do Moravy 
u Hanušovic v nadmo ské výšce 430 m n.m. Plocha povodí iní 112,7 km2, délka toku je 19,2 
km a pr rný pr tok u ústí je 2,02 m3/s. Vyhláškou . 470/2001 Sb., kterou se stanoví 
seznam významných vodních tok  a zp sob provád ní inností souvisejících se správou 
vodních tok  je Krupá za azena mezi významné vodní toky. 

Vodní tok Krupá ani jeho p ítoky nemají vyhlášeno záplavové území. 

Zájmová lokalita se nachází CHOPAV Žamberk – Králíky a v citlivé oblasti dle § 32 zákona 
254/2001 Sb., v platném zn ní. 

Území náleží do hydrogeologické rajónu . 643 – Krystalinikum Východních Sudet. Ob h 
podzemních vod je vázán na puklinový systém, jehož rozší ení a hustota závisí 
na petrogra ckém složení. Hladina podzemní vody mimo p ípovrchovou vrstvu bývá napjatá. 
Z hlediska regionalizace m lkých podzemních vod je území za azeno do typu II G 1. íselný 
znak II ozna uje sezónní dopl ování zásob vody, písmeno G skute nost, že pr rných 

sí ních stav  hladin podzemních vod a vydatností pramen  je dosaženo v maximální mí e 
v kv tnu až ervenci, v minimální mí e v prosinci až únoru a íslice 1 ozna uje region 
s pr rným speci ckým odtokem podzemních vod menším než 1,00 l/s na 1 km2. 

Realizací posuzované koncepce m že dojít ke zm  hydrogeologických a hydrologických 
pom  v území v d sledku hrubých terénních úprav a p íprav území pro stavbu, stejn  tak 
jako v d sledku zastav ní zelených ploch, a tím zap in ných zm n odtokových pom  
v území. Rozsah t chto zm n však nelze v sou asné dob  objektivn  ur it. 
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Pedologické pom ry 

Celé území Starého M sta se rozkládá na 8 katastrech: Hyn ice pod Sušinou, Chrastice, 
Kun ice pod Králickým Sn žníkem, Malé Vrbno, Nová Seninka, Staré M sto pod Králickým 
Sn žníkem, St íbrnice a Velké Vrbno. 

V Šumperském bioregionu plošn  p evažují typické kambizem , které se vyskytují p evážn  
v nižších polohách a ast ji na strm jších svazích. Na zarovnaných površích a h betech 
zaujímají velké plochy kyselé typické kambizem . Na vyšších h betech jsou zastoupeny 
i dystrické kambizem  a ostr vkovit  kambizemní podzoly. Na úpatích svah  sm rem 
k nížinám se vyskytují na sprašových hlínách luvizem , asto pseudoglejové, a typické 
hn dozem . Na k ídových slínech v Kladské kotlin  se souvisle vyvinuly primární 
pseudogleje. Nivy vodních tok  tvo í glejové fluvizem  s velkým obsahem velkých valoun  
a št rku. 

V nejvyšších polohách (p ibližn  nad 1 050 m) Jesenického bioregionu p evládají humuso-
železité podzoly, místy zamok ené a zrašelin lé, jinak jsou hlavním zástupcem p d 
kambizemní podzoly. V nižších ástech údolních svah  a p i okrajích poho í se vyskytují 
dystrické kambizem . 

Základní charakteristiku p d v zájmové oblasti lze ur it z bonitované p dn  ekologické 
jednotky (BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní p dní jednotkou, 
sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou p dy, jež specifikují hlavní p dní 
a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, p emž: 

 klimatický region zahrnuje území s p ibližn  shodnými klimatickými podmínkami 
pro r st a vývoj zem lských plodin a je vyjád en první íslicí p timístného íselného kódu, 

 hlavní p dní jednotka je ú elovým seskupením p dních forem p íbuzných vlastností, 
jež jsou ur ovány genetickým p dním typem, subtypem, p dotvorným substrátem, zrnitostí, 
hloubkou p dy, stupn m hydromorfismu, pop ípad  výraznou sklonitostí nebo morfologií 
terénu a zúrod ovacím opat ením a je vyjád ena druhou a t etí íslicí íselného kódu, 

 sklonitost a expozice ke sv tovým stranám vystihuje utvá ení povrchu zem lského 
pozemku a je vyjád ena tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, 

 skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu št rku a kamene v ornici k obsahu št rku 
a kamene v spodin  do 60 cm, a hloubka p dy je vyjád ena pátou íslicí íselného kódu, která 
je výsledkem jejich kombinace. 

Dot eny budou tyto BPEJ: 8 22 12 (III. t ída ochrany ZPF), 8 34 21 (I. t ída ochrany ZPF), 
8 34 24 (III. t ída ochrany ZPF), 8 34 41 (IV. t ída ochrany ZPF), 8 34 44 (V. t ída ochrany 
ZPF), 8 37 15 (V. t ída ochrany ZPF), 8 37 46 (V. t ída ochrany ZPF), 8 37 55 (V. t ída 
ochrany ZPF), 8 39 19 (V. t ída ochrany ZPF), 8 40 67 (V. t ída ochrany ZPF), 8 40 68 
(V. t ída ochrany ZPF), 8 50 11 (III. t ída ochrany ZPF), 8 50 44 (V. t ída ochrany ZPF), 
8 58 00 (II. t ída ochrany ZPF), 8 70 01 (IV. t ída ochrany ZPF), 8 72 01 (V. t ída ochrany 
ZPF), 8 75 41 (V. t ída ochrany ZPF), 8 76 41 (V. t ída ochrany ZPF), 9 36 24 (III. t ída 
ochrany ZPF), 9 36 44 (V. t ída ochrany ZPF), 9 40 68 (V. t ída ochrany ZPF), 9 40 78 
(V. t ída ochrany ZPF), 
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Do I. t ídy ochrany zem lské p dy jsou za azeny bonitn  nejcenn jší p dy v jednotlivých 
klimatických regionech, p evážn  v plochách rovinných nebo jen mírn  sklonitých, které je 
možno odejmout ze zem lského p dního fondu pouze výjime , a to p evážn  na zám ry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, p ípadn  pro liniové stavby zásadního 
významu. 

Do II. t ídy ochrany jsou situovány zem lské p dy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických region  nadpr rnou produk ní schopnost. Ve vztahu k ochran  
zem lského p dního fondu jde o p dy vysoce chrán né, jen podmíne  odnímatelné 
a s ohledem na územní plánování také jen podmíne  zastavitelné. 

Do III. t ídy ochrany jsou slou eny p dy v jednotlivých klimatických regionech s pr rnou 
produk ní schopností a st edním stupn m ochrany, které je možno v územním plánování 
využít pro eventuální výstavbu. 

Do IV. t ídy ochrany jsou sdruženy p dy s p evážn  podpr rnou produk ní schopností 
v rámci p íslušných klimatických region  jen s omezenou ochranou, využitelné 
i pro výstavbu. 

Do V. t ídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované p dn  ekologické jednotky, které 
edstavují zejména p dy s velmi nízkou produk ní schopností v etn  p d m lkých, velmi 

svažitých, hydromorfních, št rkovitých až kamenitých a erozn  nejvíce ohrožených. V tšinou 
jde o zem lské p dy pro zem lské ú ely postradatelné. U t chto p d lze p edpokládat 
efektivn jší nezem lské využití. Jde v tšinou o p dy s nižším stupn m ochrany s výjimkou 
vymezených ochranným pásem a chrán ných území a dalších zájm  ochrany životního 
prost edí. 

Tabulka . 1: Charakteristika klimatického regionu 
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8 MCH mírn  chladný, vlhký 2000 - 2200 5 - 6 700 - 800 0 - 5 > 10 

9 CH chladný, vlhký pod 2000 < 5 > 800 0 > 10 

Na posuzovaném území se nacházejí následující hlavní p dní jednotky s touto 
charakteristikou: 

22 hn dé p dy a rendziny na zahlin ných pís itých substrátech; v tšinou leh í nebo 
st edn  t žké, s vodním režimem pon kud p ízniv jším než p edchozí, 

34 hn dé p dy kyselé, hn dé p dy podzolové a jejich slab  oglejené formy v mírn  
chladné oblasti, v tšinou na žulách a rulách a na r zných jiných horninách; v tšinou lehké, 
slab  až st edn  št rkovité, s p íznivými vláhovými pom ry, 
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36 hn dé p dy kyselé, hn dé p dy podzolové a jejich slab  oglejené formy v chladné 
oblasti, na všech horninách, lehké až st edn  t žké, slab  až st edn  št rkovité; vláhové 
pom ry jsou p íznivé, n kdy se projevuje mírné p evlh ení, 

37 m lké hn dé p dy na všech horninách; lehké, v ornici v tšinou st edn  št rkovité až 
kamenité, v hloubce 0,3 m siln  kamenité až pevná hornina; výsušné p dy (krom  vlhkých 
oblastí), 

39 nevyvinuté p dy na všech horninách, s velmi m lkou humusovou vrstvou (do 0,1 m) 
na málo zv tralé skále; v tšinou (krom  vlhkých oblastí) výsušné, 

40 svažité p dy (nad 12 °) na všech horninách; lehké až leh í st edn  t žké, s r znou 
št rkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové pom ry jsou závislé na srážkách, 

50 hn dé p dy oglejené a oglejené p dy na r zných horninách (hlavn  žulách, rulách) s 
výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla st edn  t žké, slab  až st edn  št rkovité až 
kamenité, do asn  zamok ené, 

58 nivní p dy glejové na nivních uloženinách; st edn  t žké, vláhové pom ry mén  
íznivé, po odvodn ní p íznivé, 

70 glejové p dy p i terasových ástech širokých niv; st edn  t žké až velmi t žké, 
zamok ené, po odvodn ní vhodné p evážn  pro louky, 

72 glejové p dy zrašelin lé a rašeliništní p dy nivních poloh s hladinou podzemní vody 
trvale blízko povrchu - výrazn  zamok ené, 

75 r zné hydromorfní a semihydromorfní p dy v hlubších údolích, v mapov  
nevymezitelném st ídání v tšinou st edn  t žké, slab  až st edn  št rkovité, s r znými 
vláhovými pom ry, ale vždy se zamok enými místy - vhodné jen pro louky, 

76 jako p edchozí, zamok ené polohy však p evažují. 

Tabulka . 2: Charakteristika sklonitosti a expozice - sklonitost 
Kód Kategorie Charakteristika 

0 0-1  úplná rovina 

1 1-3  rovina 

2 3-7  mírný svah 

3 7-12  st ední svah 

4 12-17  výrazný svah 

5 17-25  íkrý svah 

6 25  sráz 

Expozice vyjad uje polohu území BPEJ v i sv tovým stranám ve ty ech kategoriích. 
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Tabulka . 3: Charakteristika sklonitosti a expozice - expozice 
Kód  Charakteristika 

0 rovina (0-1o) 

1 jih (JZ-JV) 

2 východ a západ (JZ-SZ a JV-SV) 

3 sever (SZ-SV) 

expozice všesm rná 

Samostatn  se uvažuje expozice jižní v klimatických regionech 0, 1, 2, 3, 4 a 5 jako negativní, 
zbývající expozice se slu ují bez rozlišení. V klimatických regionech 6, 7, 8 a 9 se samostatn  
uvažuje expozice severní jako negativní a expozice východ - západ a jih se uvažují jako sob  
rovné. 

V soustav  BPEJ R je na tvrtém míst íselného kódu kombinace sklonitosti a expozice 
kódovaná takto: 

Tabulka . 4: Kódování kombinace sklonitosti a expozice 
Kód Kategorie sklonitosti Kategorie expozice  

0 0 - 1 0 

1 2 0 

2 2 1 

3 2 3 

4 3 1 

5 3 3 

6 4 1 

7 4 3 

8 5 - 6 1 

9 5 – 6 3 

Obsah skeletu je vyjád en celkovým obsahem št rku (pevné ástice hornin od 4 do 30 mm) a 
kamene (pevné ástice hornin nad 30 mm). 

Tabulka . 5: Charakteristika skeletovitosti a hloubky p dy - skeletovitost 
íselný kód  Charakteristika  

0 bezskeletovité s celkovým obsahem 
skeletu do 10 % 

1 slab  skeletovité s celkovým obsahem 
skeletu do 25 % 

2 st edn  skeletovité s celkovým obsahem do 50 % 
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íselný kód  Charakteristika  
skeletu 

Hloubka p dy vyjad uje hloubku ásti p dního profilu omezené bu  pevnou horninou, nebo 
silnou skeletovitostí. 

Tabulka . 6: Charakteristika skeletovitosti a hloubky p dy – hloubka p dy 
Kód  Charakteristika 

0 60 cm da hluboká 

1 30 - 60 cm da st edn  hluboká 

2 30 cm da m lká 

Na pátém míst íselného kódu je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky p dy. 

Tabulka . 7: Kódování kombinace skeletovitosti a hloubky p dy 
Kód Kategorie skeletovitosti Kategorie hloubky p dy 

0 0 0 

1 0 - 1 0 - 1 

2 1 0 

3 2 0 

4 2 0 - 1 

5 1 2 

6 2 2 

7+) 0 - 1 0 - 1 

8+) 2 - 3 0 - 2 

9+) 0 - 3 0 - 2 

Poznámka: 

+) platí pouze u HPJ 40 a 41 

i veškeré innosti dotýkající se úpravy zemského povrchu je nutno zabývat se také 
protierozní ochranou území, a to zejména p i innosti zem lské, lesním hospodá ství 
a veškeré innosti stavební. 

V ešeném území je množství svažitých ploch ohrožených vodní erozí. Vodní erozí obecn  
jsou podle kultur, zp sobu obhospoda ování, konfigurace terénu a délky svah  nejvíce 
ohroženy plochy na svazích v tších než 4 %. P i shod  nep íznivých okolností to však m že 
být i mén . 

Ohrožení v trnou erozí je zejména díky lenitosti terénu a vegeta nímu krytu malé. 
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V souvislosti s realizací posuzované koncepce dojde ke kácení d evin. Bude se jednat 
o náletové d eviny a ke ové porosty na jednotlivých plochách ur ených pro nové využití 
území. 

Zm na pedologických pom  v území se po realizaci nep edpokládá. Pokud by nedošlo 
k realizaci posuzované koncepce, nedošlo by k dalšímu záboru p dy kategorie ZPF. 

Biogeografická poloha 

Území se dle Culka (1996) nachází na rozmezí dvou bioregion . Na západ  a severu je to 
1.70 Jesenický bioregion, do zbylé ásti zasahuje 1.53 Šumperský bioregion. 

Šumperský bioregion zabírá p ibližn  geomorfologický celek Hanušovická vrchovina 
a severní ást Záb ežské vrchoviny. Je tvo en vrchovinou až hornatinou, roz ezanou údolími 
horských ek, s pestrou geologickou stavbou i s ostr vky vápenc  a hadc . Jesenický 
bioregion zahrnuje lenité hornatiny na krystalických b idlicích pestrého složení. Bioregion 
zasahuje po Krkonoších nejvýše do subalpinského pásma, chybí zde však autochtonní kle . 

Bioregion má biotu 3. dubovo-bukového až 5. jedlovo-bukového vegeta ního stupn . 
Potenciální vegetací tvo í kv tnaté bu iny. Biota je mírn  ochuzená, hercynská, ovlivn ná 
kontaktem s východosudetskými poho ími. Ve faun  (mén  ve fló e) je typické zastoupení 
východních, zpravidla karpatských migrant . Netypická ást je tvo ena výb žky nížin 
a nevyhran nými p echodnými územími s dubohabrovými háji a ostrovy acidofilních 
doubrav, tj. územími, které mají ráz blízký sousedním bioregion m. 

Zastoupeny jsou v Jesenickém bioregionu vegeta ní stupn  od 4. bukového po 8. subalpinský. 
Potenciální vegetace je tvo ena kv tnatými a acidofilními bu inami, ve vyšších polohách 

irozenými smr inami, alpinskými spole enstvy a vrchovišti. Biota je velmi bohatá, zahrnuje 
velmi rozmanité migranty, charakteristické je zastoupení (sub-)arkto-alpidských 
a karpatských prvk . Endemit  proti Krkonoším je mén . Bioregion pat í k jádru výskytu 
autochtonního sudetského mod ínu. Nacházejí se zde velká rašeliništ  s borovicí blatkou. 
Netypická ást je tvo ena nižšími, okrajovými horskými skupinami, které již nemají vegetaci 

irozených smr in a pouze malé ostrovy acidofilních horských bu in. Tyto ásti tvo í 
echod k nižšímu podh í. 

V lesích p evažují kulturní smr iny, v údolích ek jsou etné bu iny a su ové lesy, hojné jsou 
mezofilní pastviny. Na rozdíl od Krkonoš jsou v Jesenickém bioregionu rozsáhlé zbytky 
horských bu in, su ových les  i p evažujících klimaxových smr in. 

V území se dle geobotanické mapy nachází Horské (klimaxové) smr iny, Acidofilní horské 
bu iny, kv tnaté bu iny a luhy a olšiny. 

Klimatické pom ry 

Podle klimatické klasifikace se dot ená lokalita nalézá ve t ech chladných klimatických 
oblastech CH4, CH6 a CH7. Pro tyto oblasti je charakteristické velmi krátké až krátké léto, 
mírné chladné až chladné, vlhké až velmi vlhké, p echodné období je dlouhé s chladným 
jarem a mírn  chladným podzimem, zima je velmi dlouhá, chladná, vlhká s dlouhým trváním 
sn hové pokrývky. Podrobn jší charakteristiky této klimatické oblasti jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
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Tabulka . 8: Klimatické charakteristiky oblasti CH4, CH6 a CH7 

Charakteristiky Klimatická oblast 
CH4 

Klimatická oblast 
CH6 

Klimatická oblast 
CH7 

Po et letních dn  0 - 20 10 – 30 10 - 30 

Po et dn  s pr rnou teplotou 
>10°C 80 - 120 120 – 140 120 - 140 

Po et mrazových dn  160 - 180 140 – 160 140 - 160 

Po et ledových dn  60 - 70 60 – 70 50 - 60 

Pr rná teplota v lednu v °C -6 až -7 - 4 až – 5 -3 až -4 

Pr rná teplota v ervenci v °C 12 - 14 14 – 15 15 - 16 

Pr rná teplota v dubnu v °C 2 - 4 2 – 4 4 - 6 

Pr rná teplota v íjnu v °C 4 - 5 5 – 6 6 - 7 

Pr rný po et dn  se srážkami > 
1 mm 120 - 140 140 – 160 120 - 130 

Srážkový úhrn ve vegeta ním 
období v mm 600 - 700 600 – 700 500 - 600 

Srážkový úhrn v zimním období v 
mm 400 - 500 400 – 500 350 - 400 

Po et dn  se sn hovou p ikrývkou 140 - 160 120 – 140 100 - 120 

Po et dn  zamra ených 130 - 150 150 – 160 150 - 160 

Po et dn  jasných 30 - 40 40 – 50 40 - 50 

Pro zájmové území byla použita v trná r žice pro lokalitu Dolní Morava. HMÚ Praha uvádí 
odborný odhad v trné r žice. V trná r žice udává etnost sm  v tr  ve výšce 10 m nad 
terénem pro p t t íd stability p ízemní vrstvy atmosféry (charakterizované vertikálním 
teplotním gradientem) a t i t ídy rychlosti v tru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s). 

Obrázek . 1: Grafické zobrazení v trné r žice pro lokalitu Dolní Morava 
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Z této v trné r žice vyplývá, že nejv tší etnost výskytu má jižní vítr s 16,07 %. etnost 
výskytu bezv í je 22,03 %. Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 62,31 % p ípad , vítr o 
rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s lze o ekávat z 28,76 % a rychlost v tru nad 7,5 m/s se vyskytuje 
u 8,93 % p ípad . I. a II. t ída stability po así v p ízemní vrstv  atmosféry, tzn. špatné 
rozptylové podmínky, se vyskytují v 31,63 % p ípad . 

Charakteristika t íd stability a výskyt t íd rychlosti v tru jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka . 9: ídy stability atmosféry 

ída stability Rozptylové podmínky Výskyt t íd rychlosti v tru 
[m/s] 

I silná inverze, velmi špatný rozptyl        1,7 

II inverze, špatný rozptyl        1,7             5 

III slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 
mírn  zhoršené rozptylové podmínky        1,7             5             11 

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl        1,7             5             11 

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl        1,7             5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se zm nami teploty vzduchu s m nící se výškou nad zemí. 
Vzr stá-li teplota s výškou, t žší studený vzduch z stává v nižších vrstvách atmosféry a tento 
fakt vede k útlumu vertikálních pohyb  v ovzduší, a tím k nedostate nému rozptylu 
zne iš ujících látek, nastává inverze (I. a II. t ída stability). 

Inverze se vyskytují p evážn  v zimní polovin  roku, kdy se zemský povrch intenzivn  
ochlazuje. V d sledku nedostate ného slune ního zá ení mohou inverze trvat i n kolik dní. 
V letní polovin  roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. 

Výskyt inverzí je dále omezen na dobu s menší rychlostí v tru. Silný vítr vede k velké 
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou 
a rozrušení inverzí. 

žn  se  vyskytující  rozptylové  podmínky p edstavují  t ídy  stability  III.  a  IV.,  kdy  dochází  
bu  k nulovému (III. t ída) nebo mírnému (IV. t ída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 
vyskytovat za jakékoli rychlosti v tru, p i silném v tru obvykle nastávají podmínky ve IV. 

íd  stability. 

V. t ída stability popisuje rozptylové podmínky p i silném poklesu teploty s výškou. Za t chto 
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosfé e, protože leh í vzduch 
sm uje od zem  vzh ru a t žší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu 
zne iš ujících látek. Výskyt t chto podmínek je omezen na letní p lrok a slune ná odpoledne, 
kdy v d sledku p eh átého zemského povrchu se siln  zah ívá i p ízemní vrstva ovzduší. 

Zm nu klimatických charakteristik území, které by byly vyvolány realizací posuzované 
koncepce, nelze v sou asné dob  objektivn  ur it. Vzhledem k tomu, že dojde k zastav ní 
nových nezpevn ných ploch a k realizaci nové vodní plochy, mohlo by dojít ke zm  
odtokových pom  v území, a tím i k ovlivn ní klimatu. 
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Fauna a flóra 

Území se dle biogeografického len ní nachází na rozmezí dvou bioregion . Na západ  
a severu je to 1.70 Jesenický bioregion, do zbylé ásti zasahuje 1.53 Šumperský bioregion. 

Šumperský bioregion leží p evážn  v mezofytiku ve fytogeografickém podokrese 73b. 
Hanušovická vrchovina, dále zaujímá ást oreofytika ve východní ásti fytogeografického 
podokresu 95b. Králická hornatina. Vegeta ní stupe  je suprakolinní až submontánní 
(montánní). 

Potenciální p irozenou vegetaci tvo í na p evážné v tšin  území bu iny, a to jak kv tnaté 
(podsvaz Fagenion), tak i acidofilní (Luzulo-Fagetum). Na prudkých svazích je možno 

ekávat su ové lesy svazu Tilio-Acerion. Podél vodních tok  se vyskytuje nivní vegetace 
(Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae, Carici remotae-Fraxinetum). Charakteristickou 
zvláštností je vegetace na hadcích, p edstavovaná chudými reliktními bory ze svazu Dicrano-
Pinion. 

irozenou náhradní vegetací vlhkých luk jsou porosty mezofilního k ídla svazu Calthion, 
která vzácn  p echází až do vegetace rašelinných luk Caricion fuscae. Na sušších stanovištích 
se vyskytuje vegetace pastvin svaz  Cynosurion a Violion caninae. Lemy náležejí svazu 
Trifolion medii. 

Kv tena území je nep íliš bohatá, tvo ená p edevším st edoevropskými mezofyty a obohacená 
o demontánní výskyt splavených horských druh . Mezní prvky prakticky chyb jí, exklávní 
výskyt byl zaznamenán u n kterých serpentinofyt  a kalcifyt . Mezi horskými druhy je 
možno  nalézt  prysky ník  platanolistý  (Ranunculus platanifolius), kýchavici zelenokv tou 
(Veratrum lobelianum) a vrbu slezskou (Salix silesiaca). Na hadcích se vyskytují druhy, 
charakteristické pro tento substrát. K nim pat í sleziník klamný (Asplenium adulterinum), 
s. hadcový (A. cuneifollium) a hvozdík kartouzek úzkolistý (Dianthus carhusianorum subsp. 
capilifrons). Na vápence jsou vázány kalcikolní druhy, nap . vítod chocholatý (Polygala 
comosa), st evi ník pantoflí ek (Cypripedium calceolus), trli ník brvitý (Gentianopsis ciliata) 
a m ilka jednolistá (Malaxis monophyllos). Význa nými druhy jsou p esli ka lu ní 
(Equisetum pratense) a rozrazil horský (Veronica montana). 

evažuje podhorská lesní fauna, ovlivn ná sousedícím horským Jesenickým bioregionem 
(1.70). V hercynském základu fauny jsou patrné vlivy dalších oblastí (ježek východní, 
z polonské podprovincie myšice temnopásá). Na vápencích je v synuzii m kkýš  z etelný 

esah karpatského prvku. Tekoucí vody pat í p evážn  do pstruhového pásma, na Morav  je 
vyvinuto pásmo lipanové. Aspekt ernomo ského povodí je patrný ve výskytu mihule 
ukrajinské. 

Jádro Jesenického bioregionu leží v oreofytiku fytogeografického okresu 96. Králický 
Sn žník a fytogeografického okresu 97. Hrubý Jeseník, ást se rozkládá v mezofytiku 
ve fytogeografickém podokrese 73a. Rychlebská vrchovina, v severním výb žku 
fytogeografického podokresu 73b. Hanušovická vrchovina a na jižních okrajích 
fytogeografického podokresu 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina. Vegeta ní stupe  je 
submontánní až subalpinský (alpinský). 

irozená vegetace nižších poloh poho í potenciáln  odpovídá kv tnatým bu inám (Dentario 
enneaphylli-Fagetum a Festuco-Fagetum) výše i klenovým bu inám (Aceri-Fagetum), 
na oligotrofních podkladech svazu Luzulo-Fagion (Luzulo-Fagetum a Calamagrostio 
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villosae-Fagetum). Na sutích je místy vyvinuta vegetace svazu Tilio-Acerion (Lunario-
Aceretum, Arunco-Aceretum a Mercuriali-Fraxinetum). Podél vodních tok  jsou nivy 
podsvazu Alnenion glutinoso-incanae. Ve vyšších polohách se setkáváme s p irozenými 
smr inami svaz  Piceion (Calamagrostio villosae-Piceetum, Sphagno-Piceetum a Anastrepto-
Piceetum) a Athyrio-Piceion (Athyrio alpestris-Piceetum), které místy vytvá ejí hranici lesa. 
Na rozsáhlejších rašeliništích se vyskytují i blatkové bory (Pino rotundatae-Sphagnetum). 
Zvláštností Jeseník  je absence p irozených kle ových porost . Horní hranice lesa, tvo ená 
smr inami, navazuje v nejvyšších polohách p ímo na primární bezlesí alpinského charakteru. 
Na prameništích bylo zjišt no více asociací svazu Cardamino-Montion. Na sušších místech se 
vyskytují vysokostébelné trávníky svaz  Calamagrostion arundinaceae a Calamagrostion 
villosae. Na skalách se nachází alpinská vegetace svaz  Agrostion a Juncion trifidi, 
na místech s dlouho ležící sn hovou pokrývkou fragmenty vegetace svazu Salicion 
herbaceae. Na h ebenových holích je charakteristická vegetace svazu Nardion (Carici fyllae-
Nardetum). Na vrchovištních rašeliništích byla zjišt na rozmanitá vegetace svaz  Sphagno 
recurvi-Caricion canescentis, Leuco-Scheuchzerion palustris, Oxycocco-Empetrion 
a Sphagnion medii. 

irozená náhradní vegetace má charakter travinobylinných spole enstev. V místech 
sekundárn  snížené hranici lesa se místy nacházejí travinobylinné porosty svazu Poo chaixii-
Deschampsion caespitosae, na sušších místech Thesio alpini-Nardetum, Nardo-Agrostion 
tenuis, Genistion a Vaccinion. Pro nižší polohy je typická rozmanitá lu ní vegetace svazu 
Calthion, Cynosurion a Violion caninae. 

Kv tena Jeseník  obsahuje význa né exklávní prvky. P evažují st edoevropské horské druhy, 
ásti s oceanickou tendencí. Dále sem zasahují n které druhy (sub)arkto-alpidského 

charakteru, nap . ost ice skalní, pochvatá, vláskovitá, hv zdice alpská a lipnice alpská, ale 
i druhy boreokontinentální, mezi než m žeme po ítat rojovník bahenní a puchý ník sudetský. 
Endemit  je velmi málo, jsou to jitrocel ernavý sudetský, zvone ek eský jesenický a lipnice 
jesenická. 

V bioregionu se vyskytuje hercynská horská fauna montánního a subalpinského stupn  
a zbytk  vrchoviš  (myšivka horská, linduška horská, p vuška podhorní, mnoho druh  hmyzu 
aj.) Do regionu zasahuje okrajov  i karpatský element ( olek karpatský, m kkýši skalnice 
lepá, vlahkovka karpatská, modranka karpatská aj.). Tekoucí vody pat í do pstruhového 
pásma. 

Lesní porosty 

Lesní porosty na území ORP Šumperk jsou významným p írodním zdrojem. Lesnatost zde 
pat í k nadpr rným, stejn  tak jako ve Starém M st . Jedná se o lesy hospodá ské a lesy 
zvláštního ur ení. 

Pokud by nedošlo k realizaci posuzované koncepce, nedošlo by ani k dalšímu záboru lesních 
pozemk . 

Zvlášt  chrán ná území, území p írodních park , Evropsky významné lokality a Pta í 
oblasti, VKP, území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Zájmové území není sou ástí žádného velkoplošného chrán ného území. Západní ást území 
sta leží v NPR Králický Sn žník, která byla vyhlášena Ministerstvem životního prost edí 

eské republiky dne 14. 12. 1990 ( íslo p edpisu 6/1991 ve zn ní vyhlášky . 432/2000) na 
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katastrálních území Horní Morava a Velká Morava (celkem 1235,55 ha) v Pardubickém kraji 
a Sklené u Malé Moravy a St íbrnice (celkem 495,12 ha) v Olomouckém kraji. Nyní zaujímá 
plochu 3065,91 ha, z toho ochranné pásmo 1371,24 ha. V NPR Králický Sn žník jsou 
roztroušen  zachovaná unikátní rostlinná spole enstva p irozených horských bu in, su ových 
javo in, prameniš , rašeliniš  a v nejvyšších partiích masívu Králický Sn žník spole enstva 
subalpinských a alpinských luk svazu Nardo-Agrostion tenuis se subalpinskými druhy 
hmyzu. 

Dalším maloplošným chrán ným územím je PP Chrastický hadec. 

Celá pramenná oblast Moravy až k ervenému potoku (údolní podkova vymezená 
ebenovými partiemi) byla vyhlášena jako p írodní park Králický Sn žník. Nejvyšší partie 

od Malého Sn žníku p es Králický Sn žník a dále po východním h ebenu až po vrchol Souše 
leží ve vyhlášené národní p írodní rezervaci Králický Sn žník. 

Do správního území Starého M sta zasahují dv  lokality soustavy Natura 2000. Jedná se 
o Evropsky významnou lokalitu Chrastický hadec a Pta í oblast Králický Sn žník. V tšina 
hodnocených návrhových ploch se nachází na území PO Králický Sn žník a jejich realizací 

že dojít k ovlivn ní populace ch ástala polního, který je zde jediným p edm tem ochrany. 

V dot eném území se nenachází registrované významné krajinné prvky dle zákona 
o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní. 

Za významné krajinné prvky ze zákona v ešeném území lze považovat prvky lesní komplexy, 
vodní toky, údolní nivy, rybníky, mok ady, remízy, meze, trvalé travní plochy apod. 

V ešeném území jsou vyhlášeny památné stromy. Jedná se o lípy u k ížku v Hajmrlov , 
Nevoralova lípa, lípa u Olšanky, lípa u Kub nk  a lípa u staré školy. 

Na území Starého M sta je registrováno n kolik nemovitých kulturních památek. Jedná se 
o kapli Navštívení Panny Marie v Hyn icích nad Moravou, kapli Bolestné Panny Marie 
a zvonici v katastrálním území Kun ice, kostel sv. Jana K titele, boží muka a stodolu 
v katastrálním území Nová Seninka, kostel sv. Anny, radnici, sousoší Nejsv jší Trojice, 
sousoší  Panny  Marie  s  Ježíškem  a  sv.  Janem  K titelem,  kašnu  se  sochou  Neptuna  a  p t  

anských dom  v katastrálním území Staré M sto. 

Výskyt archeologických naleziš  na posuzovaných lokalitách nelze zcela vylou it. Jestliže 
v pr hu stavebních prací dojde k archeologickému nálezu, jsou stavebníci jednotlivých 
zám  povinni ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn ní, 
umožnit záchranný archeologický výzkum. 

Nov  navržené plochy jsou v kontaktu s chrán ným územím, lokalitami soustavy NATURA 
a dalšími významnými prvky v území. V p ípad  nerealizace koncepce by k tomuto kontaktu 
a ovlivn ní nedošlo. 

Územní systém ekologické stability 

V zájmovém území jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability lokální, 
regionální i nadregionální úrovn . 
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Územní plán vymezuje nadregionální biokoridor K 84, regionální biocentra RBC 358 
Králický Sn žník, RBC 489 Jivina, RBC OK9 Kladské sedlo. 

V území se nacházejí tato lokální biocentra: LBC 258, LBC 260, LBC 261, LBC 262, LBC 
263, LBC 265, LBC 266, LBC 267, LBC 268, LBC 269, LBC 270, LBC 272, LBC 273, LBC 
274, LBC 275, LBC 276, LBC 277, LBC 278, LBC 279, LBC 280, LBC 281, LBC 282, LBC 
283, LBC 284, LBC 285, LBC 286, LBC 287, LBC 288, LBC 289, LBC 290, LBC 292, LBC 
293, LBC 294, LBC 295, LBC 296, LBC 297, LBC 299, LBC 300, LBC 301, LBC 302, LBC 
303, LBC 304, LBC 305, LBC 306, LBC 307, LBC 308, LBC 309, LBC 310, LBC 311, LBC 
312, LBC 313, LBC 315, LBC 361, LBC 397, LBC 398, LBC 399, LBC 529 a místní 
biokoridory LBK 223, LBK 224/1, LBK 224/2, LBK 226/1, LBK 226/2, LBK 227/1, LBK 
227/2, LBK 227/5, LBK 227/6, LBK 229, LBK 230, LBK 231/1, LBK 231/2, LBK 231/3, 
LBK 234/1, LBK 234/2, LBK 234/3, LBK 234/4, LBK 234/5, LBK 236/1, LBK 236/2, LBK 
236/3, LBK 237, LBK 238/1, LBK 238/2, LBK 238/3, LBK 238/4, LBK 238/5, LBK 239/1, 
LBK 239/2, LBK 240, LBK 241/1, LBK 241/2, LBK 241/3, LBK 241/4, LBK 242, LBK 
243/1, LBK 243/2, LBK 243/3, LBK 244, LBK 245/1, LBK 245/2, LBK 246/1, LBK 246/2, 
LBK 247/1, LBK 247/2, LBK 261, LBK 277, LBK 291/1, LBK 291/2, LBK 305, LBK 344, 
LBK 410, LBK 411, LBK 412, LBK 413, LBK 414 a LBK 415, které jsou funk ní. 

Plochy biocenter a biokoridor  v území je nutno považovat za nezastavitelné. 

Charakter krajiny a zástavby 

Staré M sto leží na rozhraní mohutných horských masív  Králického Sn žníku (1 424 m) 
a Rychlebských hor v malé kotlin ek Krupá a Tel avy jako typické horské m ste ko. 

Dominantou okolí Starého M sta je Králický Sn žník s pramenem eky Moravy. Skýtá 
ekrásné výhledy na Hrubý Jeseník, Orlické hory, Krkonoše a do rozlehlých rovin Kladska 

a Slezska. Blízký vrchol Klepý je d ležitým evropským rozvodím do Severního, Baltského 
a erného mo e. 

Celé území je velké krajiná ské i ekologické hodnoty a zasluhuje zvýšenou pozornost – 
od bezlesého vrcholu Králického Sn žníku p es lesní komplex na svazích až po údolí 
s loukami, mezemi se skupinami d evin a b ehovými porosty u byst in a Moravy, a kone  
v jižních partiích i ornou p du, která je rovn ž roz len na mezemi. 

írodní charakteristika území 

Ekologická stabilita zájmového území je vysoká, jedná se o relativn  p írodní území. Zájmové 
území je územím s velmi vysokou ekologickou stabilitou, a tím pádem i územím relativn  

írodním. 

Zájmová oblast – poho í Králického Sn žníku, z hlediska p írodní charakteristiky velmi 
eteln  vymezená, p edstavuje v m ítku celé eské republiky unikátní území. Jedná 

se plošn  o nijak rozlehlý, avšak velmi výrazný orogén, náležející do pásma našich hrani ních 
sudetských horstev. V tší ást poho í zasahuje na území sousedního Polska. Nejvyšší bod 
celého poho í nesoucí rovn ž název Králický Sn žník dosahuje výšky 1 423 m n. m. a stojí 
v ohbí k jihu otev ené podkovy, kterou ást poho í na našem území vytvá í. To adí poho í 
Králického Sn žníku k našim nejvyšším poho ím – za Krkonoše a nedaleký Hrubý Jeseník. 
Vedle hlavního vrcholu se zde nachází n kolik dalších p ekra ujících výrazn  1000 metr  
nadmo ské výšky – na západním (hrani ním) h ebeni Klepý (1144 m n. m.) a Malý Sn žník 
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(1338 m n. m.), na prot jším pak St íbrnická (1250 m n. m.), Sušina (1321 m n. m.), Podb lka 
(1308 m n. m.), Slamník (1233 m n. m.), Sviní Hora (1074 m n. m.) ad. Vrcholová ást 
Králického Sn žníku náleží (spole  s výše uvedenými horstvy) na našem území k oblastem 
vystupujícím nad horní hranici (klimatického) rozší ení lesa – vyskytuje se zde subalpinský 
vegeta ní stupe . Díky vysokým nadmo ským výškám je pro území p ízna né chladné klima 
a dlouhé trvání sn hové pokrývky. Cenným p írodním rysem je výskyt mrazových forem 
zv trávání ve vrcholových partiích – hojná kamenná mo e. 

Oblast Králického Sn žníku je významná rovn ž vodopisn , reprezentuje d ležitou 
pramennou a také rozvodnou oblast. Protáhlé zahloubené údolí pod Králickým Sn žníkem 

edstavuje pramennou oblast eky Moravy. Její pramen se nachází na úbo í Králického 
Sn žníku v nadmo ské výšce cca 1380 metr . Významný z vodopisného hlediska je vrch 
Klepý i Klepá  na jižním okraji západní rozsochy, z jehož svah  odtéká do t í mo í (Morava 
do erného, Lipkovský potok – p ítok Tiché Orlice do Severního a drobné zdrojnice Kladské 
Nisy do Baltského). Na polské stran  vrch nese p ízna ný název Trójmorski Wierch. 

Vedle uvedených zásadních p írodních dispozic se v oblasti Králického Sn žníku vyskytují 
další p írodní fenomény – a p írod  blízká spole enstva vázaná na geologický podklad – 
kyselé horniny s p evahou rul, migmatit  a svor , s vložkami k emenc  a krystalických 
vápenc . Posledn  jmenované daly lokáln  vzniknout krasovým jev m (Tvarožné díry, 
Mlé ný pramen, Patzeltova jeskyn ). Bohatá sí  drobných vodote í s velkým spádem místy 
vytvá í pe eje i vodopády (Strašidla). Ve vrcholových partiích pod horní hranicí lesa z staly 
zachovány zbytky p vodních porost  a cenná stanovišt  vrcholových rašeliniš . 

Charakteristickým p írodním rysem je vysoká lesnatost, která v severní ásti p esahuje 90 %. 
Logicky je to dáno lenitou morfologií. Dominantní d evinou je smrk, který má p edevším 
ve  vyšších  polohách  areál  svého  p irozeného  rozší ení.  V tší  bezlesé  enklávy  tvo í  protáhlé  
plochy sjezdovek na úbo í východního h ebene. V jižní ásti, kde již reliéf dosahuje menšího 

evýšení a terén nižší sklonitosti les ustupuje, rozši ují se pastviny. 

Z hlediska geomorfologického len ní (Demek, 2006) tvo í Králický Sn žník 
geomorfologický celek (již ne len ný do nižších jednotek). Jedná se o lenitou hornatinu 
ve st ední ásti se zbytky zarovnaného povrchu p emodelovaného ve starších tvrtohorách 
kryogenními procesy. 

Biogeografické len ní R (Culek, 1996) adí zájmovou oblast do západní ásti Jesenického 
bioregionu (1.70), který pokrývá celý Hrubý Jeseník a Rychlebské hory a podstatnou ást 
Zlatohorské vrchoviny. 

Ukazatele možných p írodních hodnot a zárove  p edm t zákonné ochrany (nejen) z hlediska 
krajinného rázu p edstavují vymezená zvlášt  chrán ná území, významné krajinné prvky i 

írodní parky – tak, jak je definuje zákon . 114/1992 Sb. Celá pramenná oblast Moravy až 
k ervenému potoku (údolní podkova vymezená h ebenovými partiemi) byla vyhlášena jako 

írodní park Králický Sn žník. Nejvyšší partie od Malého Sn žníku p es Králický Sn žník 
a dále po východním h ebenu až po vrchol Souše leží ve vyhlášené národní p írodní rezervaci 
Králický Sn žník. 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 50 (celkem 150) 

Kulturn -historická charakteristika území 

Horská podkova Králického Sn žníku stojí v nejzazším – východním cípu ech, vklín ném 
dnes mezi klodzkou ást Polska na západ  a Moravou na východ . Nedaleko vrcholu 
Králického Sn žníku stojí trojmezní kámen eského království, Moravského markrabství 
a Kladského hrabství. Pro historický vývoj území v okolí Králického Sn žníku, potažmo 
celého Králicka, byla tato jeho okrajová i hrani ní poloha zásadní. „Mohutné poho í 
Králického Sn žníku mezi hradbou Orlických hor a Jeseník  bylo vždy mocnou ochranou 
naší vlasti a také p inou pozd jšího pronikání Slovan  v odlehlé kon iny. Jejich sídlišt  

ipomínají názvy obcí Dolní, Prost ední a Horní Lipka, Orlice, Mladkov (Mládek), 
Bo íkovice (Bo ek), Morava, ervený Potok, Lichkov (Lichk v dv r) aj.“ 

ležitou roli centra zdejšího území plnily vždy Králíky, dnes již spíše menší podhorské 
sto s charakteristickým jádrem typickým pro pohrani ní m sta nacházející s v oblastech 

s významným podílem n mecky hovo ícího obyvatelstva. První zmínka o Králíkách se datuje 
k roku 1357, p estože jejich vznik spadá patrn  již do 12. století. V té dob  nesly Králíky 
jméno n meckých p ist hovalc  – Grulich. eský název se objevuje až zkraje 17. století. 
Na po átku 18. století byl na kopci nad m stem na Ho e Matky Boží postaven klášter – 
Hede , zásadní krajinná dominanta celého Králicka. Rozmach m sta nastal v polovin  18. 
století po odstoupení Kladska Prusku, kdy se do Králík p esunulo hojn  nových obyvatel. Od 
30. let 19. století se za íná v Králíkách rozvíjet textilní výroba, která v mezivále ném období 
poskytovala obživu více než tisícovce lidí. Po 2. sv tové válce p ichází do Králík také 
strojírenství (elektrotechnický závod Tesla). P íhrani ní poloha Králicka a pot eba ochrany 
státu dala ve 30. letech minulého století vzniknout vojenskému opevn ní, jehož prvky byly 
zbudovány i ve vrcholových partiích Králického Sn žníku – východním h ebeni v okolí 
Sušiny a Podb lky k jihu i východu. Hojný po et obranných objekt  se nachází v okolí 
Králík, odkud jejich linie p echází do sousedních Orlických hor. 

V sou asné dob , resp. v posledních letech se Králicko potýká s úbytkem obyvatelstva daným 
edevším ztrátou výrobních kapacit a pracovních p íležitostí v míst  a také odlehlostí území 

a s ní spojené obtížné mobility. 

Oblast Králického Sn žníku p edstavuje vyhledávané sportovní st edisko (dalece nad rámec 
oblasti), p edevším lyža ských sport , pro n ž zde byla vybudována rozvinutá infrastruktura. 
Cílem rekreant  se však p itažlivá horská krajina stává i mimo lyža skou sezónu. Zárove  je 
oblast využívána také k individuální rekreaci, což dokládá hojný po et objekt  druhého 
bydlení. 

Indikátory kulturních i historických hodnot mohou být p edm ty ochrany dle zákona 
. 20/1987 Sb., o státní památkové pé i. Na území Starého M sta je registrováno n kolik 

nemovitých kulturních památek. Jedná se o kapli Navštívení Panny Marie v Hyn icích nad 
Moravou, kapli Bolestné Panny Marie a zvonici v katastrálním území Kun ice, kostel sv. Jana 

titele, boží muka a stodolu v katastrálním území Nová Seninka, kostel sv. Anny, radnici, 
sousoší Nejsv jší Trojice, sousoší Panny Marie s Ježíškem a sv. Janem K titelem, kašnu se 
sochou Neptuna a p t m anských dom  v katatrálním území Staré M sto. 

Vizuální charakteristika území 

Horská oblast Králického Sn žníku náleží k územím, které lze za adit v rámci našeho území 
nepochybn  k nejp itažliv jším. P estože se jedná o plošn  menší horskou jednotku, pat í 
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Králický Sn žník svými estetickými kvalitami plnohodnotn  mezi ostatní hrani ní poho í, 
která p ísluší mezi krajiná sky nejhodnotn jší celky na našem území. Menší plošný rozsah 
tohoto orogénu mu dodává navíc jistou specifitu, vyplývající ze z etelného a vizuáln  
identifikovatelného vymezení – hranic oblasti z jediného pozorovacího bodu. 

Krajina Králického Sn žníku, by  ze t í sv tových stran uzav ená vysokou hradbou horských 
eben  p edstavuje území velkého m ítka. P ispívá k tomu jednak významná vertikální 

dimenze území – celkové p evýšení území p ekra uje 800 metr , tak rovn ž ší e údolní 
deprese horního toku Moravy. Sm rem po toku údolní svahy po obou stranách ky mírn  
ztrácejí na energii (mírn jší sklon) a údolí se rozši uje. Specifický aspekt p edstavuje 
konfigurace terénu ve tvaru k jihu otev ené podkovy. Z jižních sm  se nabízí v dálkových 
výhledech úchvatná krajinná scéna, v níž figurují výrazné krajinné dominanty (viz výše) 
v ele s nejvyšším vrcholem Králického Sn žníku a také nižší údolní polohy uvnit  této 
základní prostorové struktury. Z exponovaných výhledových míst (nap . Hora Matky Boží, 
Jižní ást Orlických hor se Suchým vrchem) se spole  s Králickým Sn žníkem v krajinné 
scén  uplat ují i sousední poho í – Orlické hory, Hanušovická vrchovina, pop . i Rychlebské 
hory. 

Velmi z etelným rysem území je p ítomnost výrazných horizont  – v tšinou zalesn ných 
vysoko položených h ebenových partií jednozna  vymezujících prostor. ást h ebenových 
poloh zalesn ní postrádá, v p ípad  vrcholové ásti Králického Sn žníku díky p írodním 
dispozicím. Lesnatost území je obecn  vysoká – v severní ásti les zcela dominuje. Jižní ást 
území se naopak vyzna uje p evahou pastvin. P echodová ást mezi t mito matricemi je 
pom rn  bohatá na rozptýlenou zele  – remízy, liniové porosty (meze), solitéry. tší 
odlesn né enklávy v nižších polohách tvo í ú elové plochy sjezdovek. 

Realizací plánovaných zám  na vymezených plochách dojde k ovlivn ní krajinného rázu 
oblasti, nebo  zde p ibudou technické prvky. 

Kvalita ovzduší 

Základním obecným podkladem pro hodnocení sou asného imisního zatížení uvažovanými 
škodlivinami jsou výsledky poza ového imisního m ení. Imisní situace p ímo v posuzované 
lokalit  není trvale sledována. 

tileté pr ry ( HMÚ) 

i hodnocení stávající úrovn  zne išt ní v p edm tné lokalit  se vychází z map úrovní 
zne išt ní konstruovaných v síti 1x1 km, ve formátu shapefile. Tyto mapy obsahují v každém 
tverci hodnotu klouzavého pr ru koncentrace pro všechny zne iš ující látky 

za p edchozích 5 kalendá ních let, které mají stanoven ro ní imisní limit. 

Následující tabulka uvádí rozsah hodnot v rámci všech tverc  pokrývající zájmové území 
Starého M sta. 

Tabulka . 10: Poza ové imisní koncentrace (2008 – 2012) 
Zne iš ující látka Koncentrace 

NO2 g/m3] 5,0 – 10,4 
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Zne iš ující látka Koncentrace 

PM10 g/m3] 11,0 – 18,6 

BZN g/m3] 0,8 – 1,0 

BaP ng/m3] 0,29 – 0,42 

PM10_M36 g/m3] 21,5 – 37,0 

SO2_M4 g/m3] 18,4 – 20,4 

PM2,5 g/m3] 8,6 – 14,3 

Vysv tlivky: 

M36 36. nejvyšší hodnoty 24hodinové pr rné koncentrace v kalendá ním roce 

M4 4. nejvyšší hodnota 24hodinové pr rné koncentrace v kalendá ním roce 

Dle hodnot klouzavého pr ru koncentrací zne iš ující látky uvedených v p edchozí tabulce 
za p edchozích 5 kalendá ních let nejsou p ekra ovány imisní limity výše uvedených látek. 

Zm nu klimatických charakteristik území, které by byly vyvolány realizací posuzované 
koncepce, nelze v sou asné dob  objektivn  ur it. Vzhledem k tomu, že dojde k zastav ní 
nových nezpevn ných ploch, dojde ke zm  odtokových pom  v území, dále zvýšením 
dopravy a vznikem nových stacionárních zdroj  emisí, a tím i k ovlivn ní klimatu. 

Hluková situace 

Dominantním zdrojem hluku je hluk ze silni ní dopravy V zimním období je dalším zdrojem 
hluku hluk z provozu lanovek, lyža ských vlek  a hlasových projev  lyža . 

Zdroje hluku v popisovaných lokalitách lze rozd lit do dvou skupin: 

 hluk z pozemní dopravy (na ve ejných komunikacích), 

 stacionární zdroje hluku. 

Hluk ze silni ní dopravy na komunikacích: 

 silnice II/446, silnice 3. t íd, 

 jednotlivé místní komunikace (ve ejné), 

 parkovišt  a odstavné plochy, jež jsou sou ástí p ilehlých komunikací (ve ejných). 

Hluk ze stacionárních zdroj  hluku: 

 stacionární zdroje hluku situované do zem lských objekt  – v etn  dopravy uvnit  
chto areál  a na ú elových komunikacích, 

 stacionární zdroje hluku situované do výrobních objekt  – v etn  dopravy uvnit  
chto areál  a na ú elových komunikacích, 
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 stacionární zdroje hluku umíst né v a na objektech obchod , restaurací, penzion , 
výrobních objektech apod. Jedná se o r zné klimatiza ní a ventila ní jednotky, nakládací 
rampy, vykládku nebo nakládku zboží u nákladových ramp..., 

 zdroje hluku, jež jsou sou ástí stávajících rekrea ních areál  apod.; jako stacionární 
zdroj hluku se posuzuje i doprava po ú elových (neve ejných) komunikacích a v t chto 
areálech, 

 parkovišt  a odstavné plochy, jež nejsou sou ástí p ilehlých komunikací (ve ejných), 
nap . u penzion ...., 

 vertikální doprava (jednotlivé lyža ské areály) – lyža ské vleky a lanovky (pohon + 
ejezd kotev i seda ek p es kladky na sloupech, sn žná d la, sn žné skútry, sn žné rolby, 

 vlastní provoz lyža ských areál  – hluk vyvolaný vlastními návšt vníky (hlasové 
projevy); reprodukovaná hudba v prostorách nástupních turniket ...., 

sledky pro posouzení 

Dle na ízení vlády . 272/2011Sb. jsou pro zájmové lokality stanoveny hygienické limity 
uvedené v následující tabulce. Denní doba – 06 00 – 22 00 hod., no ní doba – 22 00 – 06 00 hod. 

Tabulka . 11: Hygienický limit daný pro posuzované lokality 
Stacionární zdroje hluku 1) 

Chrán ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 50 dB 

Chrán ný venkovní prostor 
Den 

LAeq,T = 50 dB 

Chrán ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 40 dB 

Chrán ný venkovní prostor 
Noc 

LAeq,T = 50 dB 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích (III. t ídy) 2) 

Chrán ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 55 dB 

Chrán ný venkovní prostor 
Den 

LAeq,T = 55 dB 

Chrán ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 45 dB 

Chrán ný venkovní prostor 
Noc 

LAeq,T = 55 dB 

Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (II. a vyšší t ídy) 2) 

Chrán ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 60 dB 

Chrán ný venkovní prostor 
Den 

LAeq,T = 60 dB 

Chrán ný venkovní prostor staveb LAeq,T = 50 dB 

Chrán ný venkovní prostor 
Noc 

LAeq,T = 60 dB 

Hluk ze stavební innosti 3) 

Chrán ný venkovní prostor staveb LAeq,s = 65 dB 

Chrán ný venkovní prostor 
Den 

LAeq,s = 65 dB 

Poznámka: 
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1) Stacionární zdroje hluku se vyhodnocují pro 8 nejhlu jších, na sebe navazujících hodin v denní dob  (T = 8 hod) a pro 1 
nejhlu jší hodinu v no ní dob  (T = 1 hod), 

2) Doprava na pozemních komunikacích, doprava na drahách a letecký provoz se vyhodnocuje pro celých 16 hod v denní dob  (T = 
16 hod) a celých 8 hod v no ní dob  (T = 8 hod), 

3) Hluk ze stavební innosti se v denní dob  mezi 700 – 2100 hod (T=14 hod). 

Poznámka 1: imisní p ísp vky ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T z jednotlivých typ  zdroj  hluku se nes ítají! 

Poznámka 2: jedná-li se o ve ejné parkovišt , které je sou ástí místní komunikace, musí být hygienický limit stanoven jako pro hluk 
z dopravy. Jedná-li se o ve ejné parkovišt , které je sou ástí ú elové komunikace, musí být hygienický limit stanoven jako pro hluk 
ze stacionárních zdroj  hluku (týká se nap . n kterých parkoviš  u hotel , obchodních center, ...). 

Hygienické limity 

Nejvyšší p ípustné hladiny hluku jsou uvedeny v na ízení vlády . 272/2011 Sb., „o ochran  
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací”. 

§ 12 

Hygienické limity hluku v chrán ných venkovních prostorech staveb a v chrán ném 
venkovním prostoru 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjad ují 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní dob  se stanoví pro 8 souvislých 
a na sebe navazujících nejhlu jších hodin (LAeq,8h), v no ní dob  pro nejhlu jší 1 hodinu 
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových komunikací, 
a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T 
stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou no ní dobu (LAeq,8h).  

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem základní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného 
prostoru a denní a no ní dob  podle p ílohy . 3 k tomuto na ízení. Pro vysoce impulsní hluk 
se p te další korekce -12 dB. V p ípad  hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku 
z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazn  informa ním 
charakterem, se p te další korekce - 5 dB. 

Budoucí vývoj hlukové situace bude odvislý od rozložení stacionárních i mobilních zdroj  
hluku v území. 

Stávající hluková situace se po realizaci nového územního plánu zm ní. V p ípad , že by 
nedošlo k realizaci posuzovaného územního plánu, nedojde k navýšení hlukové zát že 
na nových plochách výroby. 

Ložiska nerostných surovin, území zat žovaná nad míru únosného zatížení (v etn  
starých ekologických zát ží) 

V  ešeném  území  se  nachází  dobývací  prostor  V.  Vrbno  I  –  Konstantin  ( íslo  geofondu  
8602960), kde se t ží grafit. Dále je zde stanoveno chrán né ložiskové území (CHLÚ) Velké 
Vrbno-Konstantin ( íslo geofondu 7145100000) a Velké Vrbno II. ( íslo geofondu 
7251000000); t žba grafitu. Jedná se však o mimo ádn  cenné území uvnit  CHKO, takže 

žba a její eventuální rozší ení jsou zde omezeny opat eními ochrany p írody a krajiny. 
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V CHLÚ Velké Vrbno-Konstantin jsou vymezena dva výhradní bilancovaná ložiska 
nerostných surovin ( íslo geofondu 3145100), kde se t ží b idlice, grafit a rula. Surovinou je 
amorfní grafit. Sou asn  tam probíhá povrchová t žba. Dále je zde vymezeno výhradní 
bilancované ložisko Velké Vrbno-Lu ní hora 2 ( íslo geofondu 3251600), které nebylo dosud 

ženo (nerosty jsou zde b idlice, grafit a rula). Surovinou je amorfní grafit. 

V území je dle ÚAP ORP Šumperk evidována ada plošn i pouze bodov  vyzna ených 
poddolovaných území. Poddolovaná území mohou p edstavovat omezení pro rozvoj obcí, 
nap íklad novou výstavbu, mohou být také rizikem pro stávající výstavbu. V tšinou se 
nacházejí mimo zastav né území i zastavitelné plochy, pouze okrajov  do nich ob as 
zasahují. Sesuvná území se v dot eném území nenachází. 

Nejvíce se jich nachází v k.ú. Velké Vrbno. Seznam lokalit je uveden níže: 

 Chrastice: antimonová ruda a polymetalické rudy,  

 Malé Vrbno 1 – Barbora: grafit (haldy, propadliny, otev ená ústí), Malé Vrbno 2 – 
Medv dí Rokle: grafit (haldy a propadliny), 

 Staré M sto pod Sn žníkem 1 – Hyn ice pod Sušinou: antimonová ruda – 
polymetalické rudy (haldy a propadliny), 

 Staré M sto pod Sn žníkem 4 – Branná: grafit (haldy, propadliny, otev ená ústí), 

 Staré M sto pod Sn žníkem 3 – Malé Vrbno: železné rudy (haldy, propadliny, 
otev ená ústí), 

 Staré M sto pod Sn žníkem 5: m ná ruda – polymetalické rudy, 

 Velké Vrbno 1 : grafit (haldy, propadliny), 

 Velké Vrbno 1 – Paprsek: grafit (haldy, propadliny), 

 Velké Vrbno 2: grafit (haldy, propadliny), 

 Velké Vrbno 3 – Pet íkov: grafit (haldy, propadliny), 

 Velké Vrbno 4 – Šléglov: grafit (haldy, propadliny, otev ená ústí), 

 Velké Vrbno 5 – Pet íkov u Branné: grafit (haldy, propadliny, otev ená ústí), 

 Velké Vrbno 6: grafit (haldy, propadliny), 

 Staré M sto pod Sn žníkem 2 – Pingenwald: rudy, 

 St íbrnice: rudy, 

 Staré M sto pod Sn žníkem 4 – Branná: grafit (haldy, propadliny, otev ená ústí). 

V území je evidováno jedno staré d lní dílo Jáma Hresenberg, kde byl surovinou grafit. 
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V zájmovém území se dle údaj  portálu Cenia nachází v jihovýchodní ásti k. ú. Staré M sto 
pod Sn žníkem evidované kontaminované místo „Hajmrlov“. Umíst ní je znázorn no 
na následujícím obrázku. 

Obrázek . 2: Umíst ní evidovaného kontaminovaného místa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zm ny t chto charakteristik území po realizaci koncepce se nep edpokládají. 

4. Charakteristiky životního prost edí, které by mohly být uplatn ním 
územn  plánovací dokumentace významn  ovlivn ny 

Cílem této kapitoly je identifikovat ty oblasti životního prost edí, které mohou být realizací 
nového územního plánu ovlivn ny. Realizace Územního plánu Staré M sto tvo í z hlediska 
posuzování vliv  na životní prost edí tzv. aktivní variantu, která se m že ur itým zp sobem 
projevit na složkách životního prost edí. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální ovlivn ní p dy kategorie ZPF, PUPFL, lesní porosty a d eviny rostoucí 
mimo les 

Pro rozvoj m sta se p edpokládá využití p edevším volných ploch v zastav ném území, 
jejichž zastav ním dojde k minimálnímu dot ení pozemk  kategorie PUPFL a ZPF. Plochy 
mimo zastav né území byly navrhovány pro rozvoj tam, kde bude jejich novým využitím co 
nejmén  negativn  dot ena tato složka životního prost edí. 

Rozsah záboru p dy kategorie ZPF a PUPFL je uveden v následujících tabulkách. 
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V souvislosti s návrhem nových ploch využití území nedojde k záboru u každé z ploch. 
K novému záboru p dy kategorie ZPF a PUPFL dojde u ploch uvedených v tabulkách. 
Celkový zábor p dy kategorie ZPF vyvolaný zm nou funk ního využití území na navržených 
plochách bude 156,0018 ha p dy. 

Celkový zábor p dy kategorie PUPFL vyvolaný zm nou funk ního využití území 
na navržených plochách bude 55,9314 ha. 

Tabulka . 12: Vý et záboru pozemk  kategorie ZPF - k. ú. Hyn ice pod Sušinou 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z43HY RI 0,1039 - - - - - 0,1039 - - - - 0,1039 

Plochy RI celkem 0,1039 - - - - - 0,1039 - - - - 0,1039 

Z40HY OM 1,4428 - - - - - 1,4428 - - - 1,4428  

Z58HY OM 0,4983 - - - - - 0,4983 - - - 0,0877 0,4106 

Z89HY OM 0,6617 - - - - - 0,6617 - - - 0,6609 0,0008 

Z90HY OM 0,1251 - - - - - 0,1251 - - - 0,1251 - 

Z91HY OM 0,9477 - - - - - 0,9477 - - - 0,6575 0,2902 

Z152HY OM 0,3663 - - - - - 0,3663 - - - 0,0036 0,3627 

Z153HY OM 1,9860 - - - - - 1,9860 - - - 1,3786 0,6074 

Z154HY OM 1,8717 - - - - - 1,8717 - - - 0,1793 1,6924 

Z155HY OM 0,1155 - - - - - 0,1155 - - - - 0,1155 

Z156HY OM 1,0012 - - - - - 1,0012 - - - - 1,0012 

Z158HY OM 1,4136 - - - - - 1,4136 - - - - 1,4136 

Z159HY OM 0,5283 - - - - - 0,5283 - - - - 0,5283 

Plochy OM celkem 10,9582 - - - - - 10,9582 - - - 4,5355 6,4227 

Z97HY OS 0,1920 - - - - - 0,1920 - - - 0,1920 - 

Plochy OS celkem 0,1920 - - - - - 0,1920 - - - 0,1920 - 

Z125HY DS 0,2594 - - - - - 0,2594 - - - 0,2594 - 

Z126HY DS 0,1593 - - - - - 0,1593 - - - 0,1593 - 

Z127HY DS 0,3560 - - - - - 0,3560 - - - - 0,3560 

Plochy DS celkem 0,7747 - - - - - 0,7747 - - - 0,4187 0,3560 

K64HY NSps 1,0829 - - - - - 1,0829 - - 0,3692 - 0,7137 

K70HY NSps 0,9967 - - - - - 0,9967 - - 0,3492 - 0,6475 

K71HY NSps 2,7802 - - - - - 2,7802 - - 0,6959 - 2,0843 

K73HY NSps 1,1422 - - - - - 1,1422 - - - - 1,1422 

K74HY NSps 2,1105 - - - - - 2,1105 - - 0,0047 0,0070 2,0988 

K75HY NSps 0,1049 - - - - - 0,1049 - - - - 0,1049 

K76HY NSps 1,0584 - - - - - 1,0584 - - - - 1,0584 

K77HY NSps 1,3161 - - - - - 1,3161 - - - - 1,3161 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 58 (celkem 150) 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

K78HY NSps 5,0694      5,0694    1,2353 3,8341 

K79HY NSps 0,9994 - - - - - 0,9994 - - - 0,9182 0,0812 
Plochy NSps 

celkem 16,6607 - - - - - 16,6607 - - 1,4190 2,1605 13,0812 

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 28,6895 - - - - - 28,6895 - - 1,4190 7,3067 19,9638 

Tabulka . 13: Vý et záboru pozemk  kategorie ZPF - k. ú. Chrastice 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 

íslo 
plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

orná 
da chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z48CH SV 0,2517 - - - - - 0,2517 - - - - 0,2517 

Z49CH SV 0,4074 - - - - - 0,4074 0,0721 - - - 0,3353 

Plochy SV celkem 0,6591 - - - - - 0,6591 0,0721 - - - 0,5870 

Z112CH VS 0,3436 - - - - - 0,3436 0,3273 - - - 0,0163 

Z113CH VS 0,8011 - - - - - 0,8011 0,3991 - 0,4020 - - 

Plochy VS celkem 1,1447 - - - - - 1,1447 0,7264 - 0,4020 - 0,0163 
ZÁBOR ZPF 

CELKEM 1,8038 - - - - - 1,8038 0,7985 - 0,4020 - 0,6033 

Tabulka . 14: Vý et záboru pozemk  kategorie ZPF - k. ú. Kun ice pod Králickým 
Sn žníkem 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z15KU SV 0,7448 0,7092 - - 0,0356 - - - - - - 0,7448 

Z16KU SV 0,3888 - - - - - 0,3888 - - - - 0,3888 

Z17KU SV 1,3262 - - - - - 1,3262 - - - - 1,3262 

Z20KU SV 0,4318 - - - - - 0,4318 - - - - 0,4318 

Z21KU SV 0,6037 - - - - - 0,6037 - - - - 0,6037 

Z22KU SV 0,6937 - - - - - 0,6937 - - - - 0,6937 

Z23KU SV 0,0572 - - - - - 0,0572 - - - - 0,0572 

Z24KU SV 0,6637 - - - - - 0,6637 0,6637 - - - - 

Z26KU SV 0,0525 - - - - - 0,0525 - - - - 0,0525 

Z139KU SV 0,0694      0,0694     0,0694 

Plochy SV celkem 5,0318 0,7092 - - 0,0356 - 4,2870 0,6637 - - - 4,3681 

Z52KU RI 0,4429 - - - - - 0,4429 - - - - 0,4429 

Plochy RI celkem 0,4429 - - - - - 0,4429 - - - - 0,4429 

Z64KU OM 0,8262 - - - - - 0,8262 - - - - 0,8262 
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z140KU OM 0,5486 - - - - - 0,5486 - - - - 0,5486 

Plochy OM celkem 1,3748 - - - - - 1,3748 - - - - 1,3748 

Z95KU OS 0,7859 - - - - - 0,7859 - - - - 0,7859 

Plochy OS celkem 0,7859 - - - - - 0,7859 - - - - 0,7859 

Z116KU DS 0,6150 - - - - - 0,6150 - - - - 0,6150 

Plochy DS celkem 0,6150 - - - - - 0,6150 - - - - 0,6150 

K42KU NSps 8,9478 - - - - - 8,9478 - - - - 8,9478 

K43KU NSps 4,6856 - - - - - 4,6856 - - - - 4,6856 
Plochy NSps 

celkem 13,6334 - - - - - 13,6334 - - - - 13,6334 

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 21,8838 0,7092 - - 0,0356 - 21,1390 0,6637 - - - 21,2201 

Tabulka . 15: Vý et záboru pozemk  kategorie ZPF - k. ú. Nová Seninka 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 

íslo 
plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

orná 
da chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z13NS SV 0,2575 - - - - - 0,2575 - - - - 0,2575 

Plochy SV celkem 0,2575 - - - - - 0,2575 - - - - 0,2575 

Z93NS OS 0,2408 - - - - - 0,2408 0,0290 - - - 0,2118 

Plochy OS celkem 0,2408 - - - - - 0,2408 0,0290 - - - 0,2118 

K4NS W 1,1394 - - - - - 1,1394 - - - - 1,1394 

Plochy W celkem 1,1394 - - - - - 1,1394 - - - - 1,1394 

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 1,6377 - - - - - 1,6377 0,0290 - - - 1,6087 

Tabulka . 16: Vý et záboru pozemk  kategorie ZPF - k. ú. Staré M sto 
Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 

íslo 
plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z7SM SM 0,1154 - - - - - 0,1154 - - 0,0038 - 0,1116 

Z8SM SM 0,6250 - - - - - 0,6250 - - - 0,2851 0,3399 

Z9SM SM 2,6089 - - - - - 2,6089 1,5964 - - 1,0094 0,0031 
Plochy SM 

celkem 3,3493 - - - - - 3,3493 1,5964 - 0,0038 1,2945 0,4546 

Z162SM RI 0,2314 - - - - - 0,2314 - - - 0,0609 0,1705 

Z163SM RI 0,3194 - - - - - 0,3194 - - - - 0,3194 

Plochy RI celkem 0,5508 - - - - - 0,5508 - - - 0,0609 0,4899 

Z78SM OM 0,8321 - - - - - 0,8321 - - - - 0,8321 
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany (ha) 
íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z79SM OM 0,5167 - - - - - 0,5167 - - 0,5167 - - 

Z160SM OM 0,1502 - - - - - 0,1502 - - - - 0,1502 

Z161SM OM 1,5367 - - - - - 1,5367 - - - - 1,5367 
Plochy OM 

celkem 3,0357 - - - - - 3,0357 - - 0,5167 - 2,5190 

Z98SM OS 0,3544 - - - - - 0,3544 - - - - 0,3544 

Z100SM OS 0,9372 - - - - - 0,9372 - - 0,0363 - 0,9009 

Z165SM OS 0,6700 - - - - - 0,6700 - - 0,6700 - - 

Plochy OS celkem 1,9616 - - - - - 1,9616 - - 0,7063 - 1,2553 

Z110SM VS 0,5232 - - - - - 0,5232 - - 0,5232 - - 

Z111SM VS 0,9854 - - - - - 0,9854 - - - - 0,9854 

Plochy VS celkem 1,5086 - - - - - 1,5086 - - 0,5232 - 0,9854 

Z128SM DS 0,2187 - - - - - 0,2187 - - - - 0,2187 

Plochy DS celkem 0,2187 - - - - - 0,2187 - - - - 0,2187 

Z14SM ZV 1,8497 - - - 0,0325 - 1,8172 - - 0,9327 - 0,9170 

Z164SM ZV 0,6917 - - - - - 0,6917 - - 0,6917 - - 

Plochy ZV celkem 2,5414 - - - 0,0325 - 2,5089 - - 1,6244 - 0,9170 

K16SM W 4,4427 - - - - - 4,4427 0,0537 - - 4,3890 - 

K69SM W 0,0039 - - - - - 0,0039 - - - 0,0039 - 

Plochy W celkem 4,4466 - - - - - 4,4466 0,0537 - - 4,3929 - 

K52SM NSpv 0,0068      0,0068     0,0068 
Plochy NSpv 

celkem 0,0068      0,0068     0,0068 

K40SM NSps 11,3234 - - - - - 11,3234 7,8554 - - 3,4674 0,0006 

K41SM NSps 1,1499 - - - - - 1,1499 - - - - 1,1499 

K65SM NSps 1,4176 - - - - - 1,4176 - - - - 1,4176 
Plochy NSps 

celkem 13,8909 - - - - - 13,8909 7,8554 - - 3,4674 2,5681 

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 31,5104 - - - 0,0325 - 31,4779 9,5055 - 3,3744 9,2157 9,4148 

Tabulka . 17: Vý et záboru pozemk  kategorie ZPF - k. ú. St íbrnice 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z30ST SV 0,1301 - - - - - 0,1301 - - - - 0,1301 

Z31ST SV 5,5124 1,0546 - - - - 4,4578 - - - - 5,5124 

Z33ST SV 0,6558 - - - 0,2169 - 0,4389 - 0,3813 - - 0,2745 

Z34ST SV 0,2890 - - - - - 0,2890 - - - - 0,2890 

Z36ST SV 0,4231 - - - - - 0,4231 - - - - 0,4231 
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z55ST SV 0,2527 - - - - - 0,2527 - - - - 0,2527 

Z81ST SV 0,0523 - - - - - 0,0523 - - - - 0,0523 

Z85ST SV 0,4170 - - - - - 0,4170 - - - - 0,4170 
Plochy SV 

celkem 7,7324 1,0546 - - 0,2169 - 6,4609 - 0,3813 - - 7,3511 

Z82ST OM 0,5676 - - - - - 0,5676 - - - - 0,5676 

Z83ST OM 0,4788 - - - - - 0,4788 - - - - 0,4788 

Z84ST OM 0,0701 - - - - - 0,0701 - - - - 0,0701 

Z86ST OM 0,4635 - - - - - 0,4635 - - - - 0,4635 

Z87ST OM 0,8059 - - - - - 0,8059 - - - - 0,8059 

Z144ST OM 0,1257 - - - - - 0,1257 - - 0,1257 - - 

Z146ST OM 0,0747 - - - - - 0,0747 - - 0,0747 - - 

Z150ST OM 0,1722 - - - - - 0,1722 - - - - 0,1722 

Z169ST OM 0,3453 - - - - - 0,3453 - - - - 0,3453 

Z172ST OM 0,0611 - - - - - 0,0611 - - - - 0,0611 

Z173ST OM 0,5629 - - - - - 0,5629 - - - - 0,5629 
Plochy OM 

celkem 3,7278 - - - - - 3,7278 - - 0,2004 - 3,5274 

Z96ST OS 0,9583 - - - - - 0,9583 - - - - 0,9583 

Z145ST OS 0,2062 - - - - - 0,2062 - - - - 0,2062 

Z148ST OS 0,2768 - - - - - 0,2768 - - 0,0797 - 0,1971 

Z149ST OS 0,3600 - - - - - 0,3600 - - 0,0914 - 0,2686 

Z167ST OS 0,2228 - - - - - 0,2228 - - - - 0,2228 

Z168ST OS 0,3457 - - - - - 0,3457 - - - - 0,3457 
Plochy OS 

celkem 2,3698 - - - - - 2,3698 - - 0,1711 - 2,1987 

Z104ST OX 0,8549 - - - - - 0,8549 - - - - 0,8549 

Z105ST OX 0,0106 - - - - - 0,0106 - - - - 0,0106 

Z107ST OX 1,5976 - - - - - 1,5976 - - 0,0052 - 1,5924 
Plochy OX 

celkem 2,4631 - - - - - 2,4631 - - 0,0052 - 2,4579 

Z123ST DS 0,4036 - - - - - 0,4036 - - - - 0,4036 

Z124ST DS 0,2646 - - - - - 0,2646 - 0,0470 - - 0,2176 

Z174ST DS 0,6433 - - - - - 0,6433 - - 0,1214 - 0,5219 
Plochy DS 

celkem 1,3115 - - - - - 1,3115 - 0,0470 0,1214 - 1,1431 

K45ST NSps 0,8715 - - - - - 0,8715 - - 0,3408 - 0,5307 

K46ST NSps 21,7426 - - - - - 21,7426 - 8,8890 - - 12,8536 

K47ST NSps 2,2089 - - - - - 2,2089 - - - - 2,2089 

K63ST NSps 0,3614 - - - - - 0,3614 - - - - 0,3614 

K66ST NSps 2,7038 - - - - - 2,7038 - - 1,4393 - 1,2645 
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Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd ochrany 
(ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF orná 

da chmelnice vinice zahrady ovocné 
sady TTP I. II. III. IV. V. 

Plochy NSps 
celkem 27,8882 - - - - - 27,8882 - 8,8890 1,7801 - 17,2191 

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 45,4928 1,0546 - - 0,2169 - 44,2213 - 9,3173 2,2782 - 33,8973 

Tabulka . 18: Vý et záboru pozemk  kategorie ZPF - k. ú. Velké Vrbno 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle t íd 
ochrany (ha) íslo 

plochy 

Zp sob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

orná 
da chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady TTP I. II. III. IV. V. 

Z27VV SV 0,8939 - - - - - 0,8939 - - - - 0,8939 

Z53VV SV 0,3127 - - - - - 0,3127 - - - - 0,3127 

Plochy SV celkem 1,2066 - - - - - 1,2066 - - - - 1,2066 

Z67VV OM 0,0016 - - - - - 0,0016 - - - - 0,0016 

Z68VV OM 0,6028 - - - - - 0,6028 - - - - 0,6028 

Z69VV OM 1,1448 - - - - - 1,1448 - - - - 1,1448 

Z70VV OM 0,5837 - - - - - 0,5837 - - - - 0,5837 

Z71VV OM 6,4130 - - - - - 6,4130 - - - - 6,4130 

Z72VV OM 0,6288 - - - - - 0,6288 - - - - 0,6288 

Z73VV OM 1,8974 - - - - - 1,8974 - - - - 1,8974 

Z74VV OM 0,2096 - - - - - 0,2096 - - - - 0,2096 

Plochy OM celkem 11,4817 - - - - - 11,4817 - - - - 11,4817 

Z118VV DS 0,3802 - - - - - 0,3802 - - - - 0,3802 

Z119VV DS 0,2978 - - - - - 0,2978 - - - - 0,2978 

Z121VV DS 0,1681 - - - - - 0,1681 - - - - 0,1681 

Plochy DS celkem 0,8461 - - - - - 0,8461 - - - - 0,8461 

K9VV W 1,3598 - - - - - 1,3598 - - - - 1,3598 

Plochy W celkem 1,3598 - - - - - 1,3598 - - - - 1,3598 

K34VV NSps 7,2365 - - - - - 7,2365 - - - - 7,2365 

K56VV NSps 0,6807 - - - - - 0,6807 - - - - 0,6807 

K57VV NSps 0,4620 - - - - - 0,4620 - - - - 0,4620 

K59VV NSps 1,7104 - - - - - 1,7104 - - - - 1,7104 
Plochy NSps 

celkem 10,0896 - - - - - 10,0896 - - - - 10,0896 

ZÁBOR ZPF 
CELKEM 24,9838 - - - - - 24,9838 - - - - 24,9838 
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Tabulka . 19: Vý et záboru pozemk  kategorie PUPFL - k. ú. Hyn ice pod Sušinou 

íslo plochy Zp sob využití plochy Celkový zábor PUPFL (v ha) 

Z157HY OM 0,1028 

K48HY NSps 0,0852 

K64HY NSps 3,8326 

K70HY NSps 0,7680 

K71HY NSps 3,4187 

K72HY NSps 0,5494 

K73HY NSps 0,0120 

K75HY NSps 0,9194 

K77HY NSps 0,3724 

K78HY NSps 0,5190 

Celkem - 10,5795 

Tabulka . 20: Vý et záboru pozemk  kategorie PUPFL - k. ú. Chrastice 

íslo plochy Zp sob využití plochy Celkový zábor PUPFL (v ha) 

Z114CH VS 0,0025 

Celkem - 0,0025 

Tabulka . 21: Vý et záboru pozemk  kategorie PUPFL - k. ú. Kun ice pod Králickým 
Sn žníkem 

íslo plochy Zp sob využití plochy Celkový zábor PUPFL (v ha) 

K42KU NSps 0,4094 

Celkem - 0,4094 

Tabulka . 22: Vý et záboru pozemk  kategorie PUPFL - k. ú. Staré M sto 

íslo plochy Zp sob využití plochy Celkový zábor PUPFL (v ha) 

K68SM NZ 0,0208 

Celkem - 0,0208 

Tabulka . 23: Vý et záboru pozemk  kategorie PUPFL - k. ú. St ibrnice 

íslo plochy Zp sob využití plochy Celkový zábor PUPFL (v ha) 

K44ST NSps 1,6106 

K47ST NSps 2,2254 
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íslo plochy Zp sob využití plochy Celkový zábor PUPFL (v ha) 

K63ST NSps 1,9944 

Celkem - 5,8304 

Tabulka . 24: Vý et záboru pozemk  kategorie PUPFL - k. ú. Velké Vrbno 

íslo plochy Zp sob využití plochy Celkový zábor PUPFL (v ha) 

Z67VV OM 0,6912 

Z68VV OM 0,8784 

Z120VV DS 0,3458 

K9VV W 0,461 

K58VV NZ 0,5646 

K60VV NZ 1,0314 

K61VV NZ 16,8042 

K62VV NZ 7,9717 

K34VV NSps 7,3525 

K53VV NSps 0,2456 

K54VV NSps 0,0794 

K55VV NSps 0,1007 

K57VV NSps 0,2839 

K59VV NSps 2,2784 

Celkem - 39,0888 

Uvedené vým ry zábor  jsou maximální a vyjad ují celou rozlohu návrhových ploch. 
i navazujících ízeních m že být od ata nejvýše ást odpovídající mí e využití (zastav ní), 

stanovené pro každý typ plochy s rozdílným zp sobem využití. 

Negativní vliv na ZPF byl vyhodnocen u lokalit, které si vyžádají v tší zábor p dy. Jedná se 
konkrétn  o lokality s ozna ením Z7SM, Z9SM, Z17KU, Z24KU, Z31ST, Z33ST, Z40HY, 
Z49CH, Z69VV, Z71VV, Z73VV, Z79SM, Z93NS, Z100SM, Z107ST, Z110SM, Z112CH, 
Z113CH, Z144ST, Z146ST, Z148ST, Z149ST, Z153HY, Z154HY, Z156HY, Z158HY, 
Z161SM, Z165SM, Z174ST, K4NS, K9VV, K16SM, K34VV, K40SM, K41SM, K42KU, 
K43KU, K59VV, K64HY, K65SM, K66ST, K70HY, K71HY, K73HY, K74HY, K76HY, 
K77HY, K78HY. 

Pozitivním vlivem na pozemky kategorie ZPF bude plánovaná zele  na plochách Z14SM 
a Z164SM. 

Vliv ostatních ploch územního plánu byl vyhodnocen jako nulový. 

Negativní vliv na pozemky kategorie PUPFL lze vyhodnotit u ploch, u nichž je plánován 
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zábor t chto druh  pozemk . Jedná se konkrétn  o plochy Z67VV, Z68VV, Z114CH, 
Z120VV, Z157HY, Z165SM, K9VV, K34VV, K42KU, K44ST, K47ST, K48ST, K53VV, 
K54VV, K55VV, K57VV, K58VV, K59VV, K60VV, K61VV, K62VV, K63ST, K64HY, 
K68SM, K70HY, K71HY, K73HY, K75HY, K77HY, K78HY.  

Vliv ostatních ploch územního plánu byl vyhodnocen jako nulový. 

V souvislosti s realizací posuzované koncepce dojde ke kácení d evin. Bude se jednat 
o náletové d eviny a ke ové porosty na jednotlivých plochách ur ených pro nové využití 
území. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na zvlášt  chrán ná území, p írodní parky 

Vliv na velkoplošná i maloplošná chrán ná území i na území p írodních park  lze ozna it 
jako nulový. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na ÚSES, soustavu NATURA 2000 

Na dot ených katastrálních územích se nacházejí místní, regionální i nadregionální prvky 
ÚSES. V souvislosti s realizací nového funk ního využití na jednotlivých návrhových 
plochách m že dojít k ovlivn ní t chto prvk . 

Negativním vlivem lze vyhodnotit plochy, které p ímo zasahují do jednotlivých prvk  ÚSES 
nebo jsou v bezprost ední blízkosti t chto prvk . Jedná se konkrétn  o plochy ozna ené 
Z62NS, Z63NS, Z98SM, Z111SM, Z114SM, Z128SM, Z131SM, Z144ST, Z145ST, 
Z166HY, P3SM, P6SM, P7SM, P8NS, P18NS, K4NS, K16SM, K40SM, K42KU, K65SM, 
K69SM, K70HY, K71HY, K73HY. 

Ostatní plochy budou mít nulový vliv na prvky ÚSES v území. 

Je t eba dbát na to, aby zejména v etap  realizace nového funk ního využití ploch nedošlo 
k ochuzení druhové bohatosti, ekologické stability a narušení funk nosti prvk  ÚSES. 

Do správního území Starého M sta zasahují dv  lokality soustavy Natura 2000. S ohledem 
na umíst ní ploch a charakter zám  nedojde k ovlivn ní p edm tu ochrany EVL Chrastický 
hadec, vliv byl vylou en. Dot ení jiných sou ástí soustavy Natura 2000 je s ohledem na 
povahu navrženého využití ploch vylou eno. 

Dle stanoviska Krajského ú adu Olomouckého kraje, odboru životního prost edí 
a zem lství ve smyslu § 45i odst. 1 zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, 
ve zn ní pozd jších p edpis  není vylou eno, že p edložený návrh územního plánu m že mít 
významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost Pta í oblasti Králický 
Sn žník. 

Jediným p edm tem ochrany PO Králický Sn žník je ch ástal polní, který využívá výhradn  
bezlesé biotopy. V m sících kv ten - ervenec roku 2014 prob hla v zájmovém území terénní 
šet ení za ú elem zjišt ní výskytu ch ástala polního ve správním obvodu Starého M sta. 
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Výskyt byl sledován na základ  hlasových projev  ve ve erních a no ních hodinách a bylo 
také využito magnetofonové nahrávky k provokaci samc . Dále byly shromážd ny literární 
údaje a dostupná data z Nálezové databáze ochrany p írody a od místních znalc . 
Kontaktován byl také pov ený pracovník pro monitoring pta ích oblastí na AOPK R. 

K dispozici také byly údaje z biologických pr zkum  a hodnocení vliv  zám  dle § 45i 
zákona . 114/1992 Sb., v platném zn ní, které byly realizovány nebo jsou v zájmovém území 
plánovány. 

Všechny návrhové plochy byly vyhodnoceny také z hlediska potenciálního významu jako 
vhodného biotopu ch ástala polního. 

Vyhodnocení vlivu ploch navrhovaných v hodnoceném návrhu ÚP Staré M sto nebylo 
založeno pouze na prostorových vztazích (územním st etu), ale byly brány v úvahu i možnosti 
nep ímého ovlivn ní, které by mohlo být zp sobeno zám ry vzdálenými od hranice PO. 

Níže je uveden komentá  ke všem jednotlivým plochám v etn  ploch p estavby, které jsou 
uvedeny v návrhu ÚP. 

Z10NS: Plocha je navržena v sousedství zem lské usedlosti. Nyní je využívána jako 
pastvina na okraji s náletem b ízy b lokoré, z ásti také jako zeleninová zahrádka.  

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala nebyl v nejbližším okolí 
zjišt n. 

Z11NS: Plocha navazuje áste  na rozvoln nou zástavbu obce. Nalezneme zde vyklu enou 
plochu s mladým náletem javoru klenu, ve východní ásti u pramenné stružky prameništ  
s dom. sk ípiny lesní, sítiny rozkladité, zblochanu vodního, dále zde roste pomn nka bahenní, 

hel lesní, máta rolní, kohoutek lu ní a pta inec žabinec. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala nebyl v nejbližším okolí 
zjišt n. 

Z12NS: Plocha sousedí se stávajícím rekrea ním objektem. V travním porostu dominuje 
star ek vej itý, vrba úzkolistá, psine ek tenký, medyn k vlnatý, kop iva dvoudomá, na ásti 
vzrostlý nálet javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala nebyl v nejbližším okolí 
zjišt n. 

Z13NS: Plocha je sou ástí zastav ného území obce. Jedná se o mok adní stanovišt , které je 
ásti zarostlé vzrostlým náletem b ízy b lokoré a topolu osiky. V rámci travních porost  

dominuje d hel lesní, dev tsil léka ský, pchá  bahenní, pchá  zelinný, chrastice rákosovitá, 
sk ípina lesní, vrba k ehká a vrba jíva. 

ed realizací zám ru je vzhledem k charakteru stanovišt  vhodné provést biologický 
pr zkum území v jarním a letním období s d razem na výskyt zvlášt  chrán ných druh . 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a v dot ených travních porostech nebyl výskyt 
ch ástala polního zjišt n. 
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Z50NS: Plocha je navržena na lu ní enkláv  Javo ina v nadmo ské výšce cca 850 m n.m., kde 
se v sou asnosti nachází n kolik rekrea ních objekt . Není zde realizována p ístupová 
komunikace. V sou asnosti je zde nachází zachovalá trojšt tová louka s vysokou diverzitou 
kvetoucích rostlin, která je pravideln  kosena a je biotopem ohrožené p tiprstky žežulník. 
Jedná se také o biotop zvlášt  chrán ných druh  živo ich  – ch ástala polního, zmije obecné a 
ješt rky živorodé. Plocha je sou ástí migra  významného území. 

V roce 2014 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází mimo území PO 
Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem. Výstavba nového objektu by znamenala ztrátu biotopu 
ch ástala polního a významné ovlivn ní jeho populace v PO Králický Sn žník a zásah do 
biotopu dalších zvlášt  chrán ných druh . 

Z62NS: Navazuje na zastav né území obce, nyní nekosený travní porost s dominancí 
psine ku obecného, psárky lu ní, svízele bílého, kontryhele, kokrhele v tšího, hojn  star ek 
vej itý, na ásti zalesn no smrkem ztepilým. P i okraji nálet olše šedé, b ízy b lokoré a 
javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z63NS: Jedná se plochu na svažitém pozemku, kde se nachází nyní ruderální porost s náletem 
javoru klenu, vrby jívy, smrku ztepilého a b ízy b lokoré. V travním porostu hojn  bršlice 
kozí noha, vrbka úzkolistá, svízel p ítula, pelyn k ernobýl a kop iva dvoudomá. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z93NS: Plocha zahrnuje zázemí penzionu, kde se nacházejí d tské pr lezky, ohništ , 
v severní ásti se nachází nekosená ovsíková louka, která navazuje na travní porosty, kde byl 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, ch ástal polní 
nebyl v rámci plochy zjišt n. 

Z101NS: Plocha voln  navazuje na zázemí rekonstruovaného rekrea ního objektu, je 
navržena v rámci rozsáhlých travních porost , které m žeme charakterizovat jako mezofilní 
ovsíkové louky s p echodem k trojšt tové, kde hojn  roste krabilice chlupatá, bolševník 
obecný, hrachor lu ní, eb ek obecný, vrati  obecný. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a v dot ených travních porostech nebyl výskyt 
ch ástala polního zjišt n. 

Z102NS: Rozsáhlá plocha na svažitém pozemku, který je využíván jako pastvina skotu. Na 
mezích nalezneme vzrostlé d eviny jako je b íza b lokorá, javor klen, topol osika, vrba jíva, 
jasan ztepilý. V západní ásti se nachází mok adní vegetace pchá ových luk a tužebníkové 
lady s dominancí tužebníku jilmového, sk ípiny lesní, sítiny rozkladité, d helu lesního a 
metlice trsnaté. 

ed realizací zám ru je vzhledem k charakteru stanovišt  vhodné provést biologický 
pr zkum území v jarním a letním období s d razem na výskyt zvlášt  chrán ných druh . 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není sou ástí aktuáln  užívaného teritoria 
ch ástala polního. 
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Z142NS: Plocha je navržena mimo zastav né území v blízkosti lesního komplexu u 
ístupové komunikace. Vyskytuje se zde vysokobylinná vegetace vlhkých luk. Porosty 

nejsou koseny a z d vodu absence pravidelné pé e zde dominují konkuren  silné druhy 
jako je tužebník jilmový, kerblík lesní a sítiny. Na ásti se vyskytují náletové d eviny jako je 
vrba  jíva,  javor  klen  a  topol  osika.  Plocha  leží  mimo  území  PO  Králický  Sn žník  a  výskyt  
ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

P8NS: Plocha zahrnuje zd nou stavbu s okolím, kde je zarostlá zahrádka, na ásti fotbalové 
išt . Hojn  vl í bob mnoholistý, na ásti nálet javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

P18NS: Nyní se zde nachází stará stodola s náletem b ízy b lokoré, smrku ztepilého a javoru 
klenu. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

K4NS: Plocha je navržena podél vodního toku, kde v b ehovém porostu dominuje olše šedá, 
javor klen, b íza b lokorá, vrba jíva a jasan ztepilý. Na ásti hojn  sk ípina lesní, tužebník 
jilmový, dev tsil bílý, kýchavice bílá Lobelova, krabilice chlupatá, ost ice t eslicovitá a pchá  
zelinný. V okolí toku výskyt siln  ohrožené vydry ní a kriticky ohroženého jason  
dymnivkového (dle NDOP AOPK R 2014). Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Vzhledem k výskytu uvedených zvlášt  chrán ných druh  živo ich  není realizace rybníku 
vhodná. 

K28NS, K29NS, K30NS, K31NS: Plochy jsou navrženy k zalesn ní v rámci rozsáhlých 
travních porost , n které v návaznosti na lesní porosty. Nyní se zde nacházejí travní porosty 
mezofilního charakteru, které jsou koseny a jsou vhodným biotopem ch ástala polního (siln  
ohrožený druh), jehož výskyt byl doložen v okolí ploch v roce 2005 a 2007. 

Plochy  se  nacházejí  mimo  území  PO  Králický  Sn žník.  Realizací  zám ru  dojde  ke  ztrát  a  
fragmentaci aktuáln  užívaného biotopu ch ástala polního a významnému ovlivn ní jeho 
po etnosti v PO. 

Z15KU, Z16KU: Plochy navazují áste  na roztroušenou zástavbu, kterou zahuš ují 
v nadmo ské výšce cca 670 m n.m. Nyní zde nalezneme travní porosty, kterou jsou paseny 
nebo koseny, jedná se o p echodový typ mezi mezofilními ovsíkovými loukami a 
trojšt tovými, které jsou biotopem ohroženého vstava e mužského (NDOP AOPK R 2014). 
Dominantními druhy jsou ovsík vyvýšený, psine ek tenký, chrpa lu ní, hvozdík kropenatý, 

ezalka skvrnitá, kopretina bílá, vrati  obecný, eb ek obecný, kokrhel menší, 
na podmá ených místech pak hojn  tužebník jilmový, d hel lesní a krabilice chlupatá. 

Na okraji ploch nalezneme na mezích jasan ztepilý, javor klen, olši šedou, t eše  pta í a r ži 
šípkovou. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního nebyl v rámci 
dot ených travních porost  zjišt n. 

Vzhledem ke kvalit  dot ených travních porost , které jsou biotopem zvlášt  chrán ného 
druhu (vstava  mužský) nedoporu ujeme zám ry k realizaci. 
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Z17KU: Plocha áste  navazuje na zastav né území obce. Je navržena v rámci travních 
porost  mezofilního charakteru, okrajov  jsou porosty z ásti ruderalizované, na ásti se 
nachází nálet jasanu ztepilého, b ízy b lokoré, vrby k ehké a st emchy pozdní. Byl zde 
potvrzen výskyt siln  ohroženého vstava e mužského. Ve st ední ásti je terén podmá en 
s dom. tužebníku jilmového, metlice trstnaté, sítiny. Vyskytuje se zde také ohrožený vstava  
májový a vemeník dvoulistý, dále siln  ohrožený vstava  mužský a ohrožená lilie zlatohlavá. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Vzhledem k výskytu n kolika zvlášt  chrán ných druh  rostlin nedoporu ujeme zám r 
k realizaci. 

Z19KU: Plocha navazuje na souvisle zastav né území obce. Nachází se zde na ásti ruderální 
porost v dolní ásti podmá ený s dom. rákosu obecného, na svahu je mezofilní ovsíková 
louka extenzivn  pasena. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2009 zde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního, její realizací tedy dojde ke ztrát  užívaného teritoria ch ástala, který je siln  
ohroženým druhem a k významnému ovlivn ní ásti populace, která komunikuje s populací 
na území PO. 

Z20KU: Na ásti již prob hla skrývka ornice pro výstavbu rodinného domu. Na ásti se 
nachází ruderální porost a vzrostlý nálet vrby jívy, jasanu ztepilého a javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z21KU: Plocha je navržena u dolní stanice lyža ského vleku. Na ploše se vyskytuje 
zar stající ovsíková louka (dom. vrbka úzkolistá, star ek vej itý, pchá e, krabilice chlupatá), 
na ásti nálet b ízy b lokoré, t ešn  pta í, jasanu ztepilého, vrby jívy, na ásti plochy je 
skládka d eva. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z22KU: Na ploše se nacházejí neobhospoda ované travní porosty, které jsou ruderalizované. 
Dom. zde druhy jako je krabilice chlupatá, psárka lu ní, bojínek lu ní, bolševník obecný, 
kop iva dvoudomá, svízel p ítula, vikev pta í, star ek vej itý, na ásti nálet b ízy b lokoré, 
vrby jívy, javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z23KU:  Plocha  je  umíst na  u  místní  komunikace,  vyskytuje  se  zde  travní  porost  s  dom.  
ovsíku vyvýšeného, srhy lalo naté, bojínku lu ního, vtroušen eb ek obecný, t ezalka 
skvrnitá, vikev pta í, hrachor lu ní, který je využíván jako pastvina. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. 

Z24KU: Rozsáhlá plocha navazuje na zastav né území obce. Travní porosty jsou koseny nebo 
spásány, na ásti vzrostlý nálet javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. 
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Z25KU: Plocha se nachází u silni ní komunikace v proluce stávající zástavby. Nalezneme zde 
kulturní se enou louku. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z26KU: Plocha se nachází u silni ní komunikace a na ásti je p ístupová komunikace 
k domu. Na ásti se vyskytují travní porosty kulturní louky. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z51KU: Plocha se nachází na lu ní enkláv  v nadmo ské výšce cca 880 m n.m. v míst  ruiny 
vodního stavení, kde rostou nyní vzrostlé smrky ztepilé. Není zde realizována p ístupová 

komunikace ani jiná zástavba. V sou asnosti je zde zachovalá trojšt tová louka s vysokou 
diverzitou kvetoucích rostlin s p echodem do horské smilkové louky. Porosty jsou pravideln  
koseny. Jedná se o biotop zvlášt  chrán ných druh  živo ich  – ch ástala polního, zmije 
obecné a ješt rky živorodé. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2014 zde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem. Dále budou ovlivn ny biotopy dalších zvlášt  chrán ných 
druh . Nová zástavba by m la významný vliv na živou p írodu a ást populace ch ástala 
polního, která komunikuje s populací na území PO. 

Z52KU: Plocha jižním okrajem navazuje na zastav né území obce. Jedná se o nekosenou 
vlh í louku, kde dominuje krabilice chlupatá, pchá e, star ek vej itý, kakost lesní, svízel 

ítula, hojn  nálet javoru klenu, i staré jablon  domácí. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z64KU: Plocha navazuje na zázemí rekrea ní chaty Junior v nadmo ské výšce cca 700 m 
n.m. a je navržena v rámci kosených travních porost  trojšt tových luk, na ásti se vyskytuje 
pchá ová louka. V porostu dominuje kost ava ervená, trojšt t žlutavý, psine ek tenký, vikev 
pta í, hrachor lu ní, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, prysky ník prudký, tomka vonná, 
medyn k vlnatý, hvozdník kropenatý, bojínek lu ní, na vlh ích nekosených místech pak 
dev tsil bílý, sítina rozkladitá, pchá e, místy také hojn  ostružiník k ovitý a š ovík tupolistý. 
Realizací zám ru dojde ke ztrát  p írodního biotopu. V rámci pchá ové louky je doložen 
výskyt desítek ohrožených vstava  májových (NDOP AOPK R 2014). Plocha leží mimo 
území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

ed realizací zám ru je vhodné provést hodnocení aktuální biologický pr zkum p ímo 
dot ené plochy. Výstavbu je vhodné situovat mimo biotop zvlášt  chrán ných druh  rostlin a 
zachovat stávající hydrologický režim území, velikost návrhové plochy je vhodné redukovat. 

Z66KU: Plocha se nachází v sousedství zem lského družstva. Vyskytuje se zde vzrostlý 
nálet vrby k ehké, vrby jívy, b ízy b lokoré, smrku ztepilého a javoru klenu. Travní porosty 
jsou ruderalizované s dom. š ovíku tupolistého, kop ivy dvoudomé, bolševníku obecného, 
bršlice kozí nohy a svízele p ítuly. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a dot ené biotopy nejsou vhodné pro výskyt 
ch ástala polního. 
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Z94KU: Plocha zahrnuje p ístupovou komunikaci k lanové dráze a okolí vodního toku, kde se 
nachází b ehový porost s dominancí olší, javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z95KU: Plocha je umíst na u silni ní komunikace a nachází se zde se ená kulturní louka. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z99KU*: V rámci plochy již probíhá výstavba rodinného domu. Je zde realizována nová 
ístupová komunikace. Plocha je na svahu, nyní zde nalezneme travní porosty, které díky 

absenci pé e jsou ruderalizované, vyskytuje se zde i mladý nálet listnatých druh  d evin, na 
ásti vzrostlé jasany ztepilé a javory kleny. 

Západn  od plochy byl v jejím sousedství detekován v roce 2014 výskyt ch ástala polního, 
plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník a její realizací nebude p ímo dot en 
hnízdní biotop ch ástala polního. 

Z115KU: Plocha navazuje na sportovišt , nachází se zde ruderální porost, na ásti je vzrostlý 
nálet vrby jívy, jasanu ztepilého a javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z116KU: Plocha je umíst na u silni ní komunikace a nachází se zde se ená kulturní louka, na 
ásti vzrostlý nálet vrby jívy, v podrostu chrastice rákosovitá. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z137KU: Plocha je navržena v proluce mezi sou asnou zástavbou. Vyskytují se zde travní 
porosty, které jsou koseny. Dominují zde druhy jako ovsík vyvýšený, kost ava ervená, 
bojínek lu ní, psárka lu ní, tomka vonná, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, hrachor lu ní, 
bolševník obecný, svízel bílý. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, ch ástal polní zde nebyl zjišt n. 

Z139KU: Plocha navazuje na souvisle zastav né území obce. Je zde kosený travní porost 
s náletem r že šípkové a javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z140KU: V rámci plochy se nyní nachází dolní stanice lanové dráhy, parkovišt  a obslužný 
objekt pokladny. Travní porosty zde byly narušeny p i terénních úpravách a nep edstavují 
vhodný biotop ch ástala polního. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z141KU: Plocha je navržena ve volné krajin . Nachází se zde kosené travní porosty kulturní 
louky a na mezích vzrostlý nálet jasanu ztepilého a javoru klenu. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník.V okolí plochy byl v roce 2014 zjišt n 
výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k ovlivn ní aktuáln  užívaného biotopu 
ch ástala polního, který je siln  ohroženým druhem, dále k fragmentaci jeho vhodného 
biotopu. Výstavba by znamenala významné ovlivn ní ásti populace, která komunikuje 
s populací na území PO. 
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K42KU: Plocha se nachází v rámci stávajícího lyža ského areálu a je navržena v okolí nov  
plánované lanové dráhy, kde jsou nyní v provozu lyža ské vleky. Na ploše se vyskytují travní 
porosty mezofilních ovsíkových luk s p echodem ke smilkovým porost m. Louky jsou 
paseny, na ásti koseny. Na mezích náletové d eviny (javor klen, je áb pta í, topol osika, 
jasan ztepilý). 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

K43KU: Plocha je navržena pro rozší ení stávající sjezdové trati u lanové dráhy. Na ploše se 
vyskytují travní porosty mezofilních ovsíkových luk s p echodem ke smilkovým porost m. 
Louky jsou paseny. Na mezích náletové d eviny (javor klen, je áb pta í, topol osika, jasan 
ztepilý). 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z1SM: Plochu nalezneme u silni ní komunikace a je navržena v návaznosti na zastav né 
území. Nyní zde roste nálet vrb, v travním nekoseném porostu dom. krabilice chlupatá, ovsík 
vyvýšený, vrati  obecný, t ezalka skvrnitá a pelyn k ernobýl. 

V roce 2005, 2007 a 2014 byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  
užívaného teritoria ch ástala, který je siln  ohroženým druhem a významnému ovlivn ní jeho 
populace na území PO. 

Z2SM: Plocha je navržena u silni ní komunikace v návaznosti na zastav né území. Nyní se 
zde nacházejí kosené kulturní louky. 

V roce 2005, 2007 a 2014 byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se 
nachází mimo území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  
užívaného teritoria ch ástala, který je siln  ohroženým druhem a vzhledem k situování plochy 
u hranice PO k významnému ovlivn ní jeho populace na území PO. 

Z3SM, Z4SM: Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastav né území. Nyní se zde nachází 
kulturní kosené louky s dom. kost avy ervené, hojn  bojínek lu ní, srha lalo natá, škarda 
dvouletá, t ezalka skvrnitá, vikev pta í, místy ruderalizována s pchá em rolním a š ovíkem 
tupolistým. 

V roce 2014 byl v sousedství ploch zjišt n výskyt ch ástala polního, plochy se nachází na 
území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria 
ch ástala, který je siln  ohroženým druhem, a k významnému ovlivn ní jeho populace na 
území PO. 

Z5SM, Z6SM, Z7SM, Z100SM, Z110SM, P2SM, P3SM, P4SM, P5SM, P6SM, P19SM, 
P32SM: Plochy jsou navrženy v zastav ném území. Nevyskytují se zde žádné p írodní 
biotopy. 

Plochy se nacházejí na území PO Králický Sn žník, ale vzhledem ke své poloze a charakteru 
vegetace nep edstavují vhodný biotop ch ástala polního. 
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Z8SM: Plocha je navržena v rámci zastav ného území, nyní je využívána k chovu 
hospodá ských zví at. Roztroušen  se zde vyskytují d eviny jako je b íza b lokorá, vrba jíva, 
mod ín opadavý, dolní ást je podmá ená, hojn  zde rostou sítiny. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z9SM: Plocha je navržena v rámci travních porost  na okraji zastav ného území v sousedství 
silni ní komunikace. Travní porosty jsou kosené, mezi dominantní druhy pat í pampeliška 
léka ská, eb ek obecný, kostival léka ský, kerblík lesní, na ásti je pastvina. V severní ásti 
na svahu nálet r že šípkové, b ízy b lokoré, topolu osiky a javoru klenu. V roce 2007 a 2014 
byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází na území PO 
Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu ch ástala polního. 

Z14SM: Plocha je sou ástí zastav ného území, na v tšin  plochy se nachází zahrádká ská 
kolonie. V jižní ásti plochy nalezneme mezofilní ovsíkovou louku a náletový porost 
listnatých druh  d evin. Plocha se nachází v PO Králický Sn žník, ale vzhledem k charakteru 
vegetace a jejímu umíst ní v rámci zastav ného území není vhodným biotopem ch ástala 
polního. 

Z56SM: Plocha je navržena ve volné krajin . Nachází se zde travní porosty, které zar stají 
náletem javoru klenu a r že šípkové. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V bezprost edním okolí plochy byl 
v roce 2014 zjišt n výskyt ch ástala polního. Její realizací by došlo ke ztrát  jeho užívaného 
biotopu a k významnému ovlivn ní jeho populace v PO. 

Z78SM: Plocha zahrnuje zázemí dolní stanice lyža ského vleku, kde je také parkovišt , na 
ásti nalezneme ruderální porosty a nálet olše šedé, b ízy b lokoré, vrby jívy, jasanu ztepilého 

a vrby k ehké. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. V minulosti zde byl doložen výskyt ch ástala 
polního, nyní vzhledem k charakteru vegetace a užívání pozemku, nep edstavuje vhodný 
biotop ch ástala polního. 

Z79SM: Plocha navazuje na zastav né území. Nyní je využívána k pastv  koní a koz, na ásti 
jsou kosené kulturní louky. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Vzhledem k užívání plochy pro intenzivní pastvu 
není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z98SM: Plocha navazuje na sportovní areál. Nyní se zde nacházejí na v tšin  plochy 
antropogenn  ovlivn ná rostlinná spole enstva a zpevn né plochy. Na okraji pak nálet javoru 
klenu. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vzhledem k charakteru vegetace 
vhodný biotop ch ástala polního. 

Z109SM: Plocha se nachází v áste né návaznosti na roztroušenou zástavbu m sta. Nyní zde 
nalezneme travní porosty a roztroušen  také vzrostlé javory kleny, smrky ztepilé, olše a vrby 
jívy. 
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V roce 2009 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha sousedí s hranicí PO Králický 
Sn žník. Realizací zám ru by došlo k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala a 
k významnému ovlivn ní jeho populace na území PO. 

Z111SM: Plocha je navržena mezi OV a zem lským družstvem. Travní porosty kulturní 
louky jsou paseny. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala zde nebyl 
zjišt n. Plánovanou zm nou využití dojde ke ztrát  potenciálního biotopu ch ástala polního. 

Z128SM: Plocha je navržena v návaznosti na plochu Z109 SM. Travní porost je kosený, 
ruderalizovaný, na ásti používaný k parkování vozidel. Plocha leží na území PO Králický 
Sn žník, ale není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z131SM: Plocha se nachází v sousedství silni ní komunikace. Nacházejí se zde d eviny jako 
je jasan ztepilý, vrby, v rámci travních porost  dom. kakost lu ní, rdesno hadí ko en, kerblík 
lesní, psárka lu ní a srha lalo natá. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z160SM: Plocha je navržena u místní komunikace, bez návaznosti na zastav né území obce. 
Nyní zde nalezneme travní porosty, které jsou kosené. Dominuje zde kost ava ervená, srha 
lalo natá, hojn  také pampeliška léka ská, prysky ník prudký, t ezalka skvrnitá, vikev pta í, 
jetel lu ní. 

V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z161SM: Plocha je situována na prudkém svahu. Vyskytují se zde travní porosty a nálet 
javoru klenu, smrku ztepilého a jasanu ztepilého. Souvislý porost náletových d evin byl 
z východní ásti plochy odstran n. V lu ním porostu dom. ovsík vyvýšený, vikev pta í, 
star ek vej itý, škarda dvouletá, bojínek lu ní, t ezalka skvrnitá. 

V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z162SM: Plocha je navržena mimo zastav né území. Nyní se zde nachází ruderální vegetace 
a menší chatka. P i okraji nálet javoru klenu, vrby jívy a topolu osiky. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a p ímo dot ené území není vhodným biotopem 
ch ástala polního. 

Z163SM: Plocha je navržena mimo zastav né území, na okraji kosené kulturní louky. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. Realizací 
zám ru dojde ke ztrát  potenciálního biotopu ch ástala polního. 

Z164SM, Z165SM: Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastav né území. Nyní se zde 
nacházejí kosené kulturní louky a náletové porosty d evin (smrk ztepilý, javor klen, jasan 
ztepilý, mod ín opadavý, b íza b lokorá, vrba jíva, topol osika). 
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Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. Realizací 
ploch dojde k úbytku potenciálního biotopu ch ástala polního. 

K15SM: Plocha je navržena pro stavbu vodní nádrže mimo zastav né území. V sou asnosti se 
zde nachází podmá ená pchá ová louka, která je místy ruderalizovaná. P i okrajích plochy 
jsou kosené kulturní louky. Na ásti plochy nálet vrby jívy a olší. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2005 a 2007 zde byl zjišt n 
výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do jeho aktuáln  užívaného 
teritoria, a tím významnému ovlivn ní ásti populace, která komunikuje s populací na 
území PO. 

K16SM: Plocha je navržena pro realizaci suchého poldru mezi zastav ným územím Starého 
sta a osady Kv tná. Na v tšin  plochy se nacházejí nivní louky, na ásti jsou kosené. 

V porostu dom. chrastice rákosovitá, pchá e, ost ice t eslicovitá, tužebník jilmový, kolem 
toku Krupá hojn  dev tsil bílý. V b ehovém porostu dom. olše šedá, dále jasan ztepilý a javor 
klen, v podrostu star ek vej itý, netýkavka ned tlivá. Dle nálezové databáze ochrany p írody 
(NDOP AOPK R 2014) byl v rámci plochy zjišt n výskyt zvlášt  chrán ných druh  rostlin a 
živo ich . Jedná se o ohroženou bleduli jarní, dále se zde vyskytuje siln  ohrožený ch ástal 
polní, k epelka polní a ohrožené druhy jako je uhýk obecný, užovka obojková, ješt rka 
obecná a zlatohlávek hu atý. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Realizace zám ru v p ípad , že nedojde ke zm  
užívání pozemku a rozsáhlým terénním úpravám, nebude p edstavovat významné ovlivn ní 
populace ch ástala polního. 

K17SM: Plocha je navržena pro stavbu vodní nádrže mimo zastav né území v sousedství 
plochy K15 SM. V sou asnosti se zde nachází podmá ená pchá ová louka, která je místy 
ruderalizována, ojedin le zde roste nálet vrby jívy a olší. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2005 a 2007 byl 
v bezprost edním okolí plochy zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde 
k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala polního a ztrát  jeho preferovaného 
biotopu, která znamená významné ovlivn ní ásti populace, která komunikuje s populací na 
území PO. 

K32SM: Na ploše se nachází kulturní kosená louka s dom. kost avy ervené, hojn  bojínek 
lu ní, srha lalo natá, škarda dvouletá, t ezalka skvrnitá, vikev pta í, místy je porost 
ruderalizován pchá em rolním a š ovíkem tupolistým. 

V roce 2014 byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází na 
území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria 
ch ástala, který je siln  ohroženým druhem, a tím k významnému ovlivn ní jeho populace. 

K33SM: Plocha se nachází mimo zastav né území a je navržena k zalesn ní. Nyní zde 
nalezneme kosenou ovsíkovou louku s dom. kost avy ervené, dále tu je t ezalka skvrnitá, 
kontryhel, svízel bílý, jitrocel kopinatý, zvonek rozkladitý, vikev pta í, eb ek lu ní. 

V roce 2007 byl opakovan  v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde ke ztrát  aktuáln  užívaného 
teritoria ch ástala a k významnému ovlivn ní jeho populace na území pta í oblasti. 
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K40SM: Plocha je navržena pro realizaci sjezdové trati mimo zastav né území podél okraje 
lesního porostu. V sou asnosti se zde nacházejí kosené travní porosty kulturní louky, které 
jsou biotopem ch ástala polního. Realizace zám ru se dotkne také biotopu zvlášt  chrán né 
ješt rky živorodé. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. S ohledem na výskyt ch ástala polního, který 
je siln  ohroženým druhem, není vhodné letní využití plochy, p ípadn  zm na pé e o travní 
porost nebo jejich narušení. 

K41SM: Plocha se nachází v návaznosti na stávající lyža ský areál a je navržena v okolí nov  
plánované lanové dráhy. Na ploše se vyskytují travní porosty mezofilních ovsíkových luk, 
které jsou koseny. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník v sousedství ploch, které jsou biotopem ch ástala 
polního. Vzhledem k této skute nosti nedoporu ujeme zm nu ve využívání pozemk  nebo 
letní užívání plochy. P ípadnou stavební innost je nutné realizovat mimo hnízdní období 
ch ástala polního. 

K51SM, K52SM: Plochy sousedí s areálem, který sloužil pro t žbu grafitu v Malém Vrbn . 
Jedná se o usazovací nádrž, v jejímž okolí nalezneme ruderální vegetaci a nálet d evin. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

K65SM: Plocha je navržena pro realizaci sjezdové dráhy s lanovkou, která vede z osady 
Št pánov na vrchol Štvanice. Její realizací budou dot eny travní porosty kulturní louky, která 
je pasena. Roztroušen  se na kamenných snosech vyskytují náletové d eviny jako je javor 
klen, jasan ztepilý, smrk ztepilý, je áb pta í a vrba jíva. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde není udáván. 
S ohledem na umíst ní zám ru v rámci vhodného biotopu ch ástala polního není vhodné 
provád t zm nu charakteru vegetace, provozování letních aktivit a pé i o travní porosty 

izp sobit ochran  ch ástala polního. P ípadnou stavební innost je vhodné realizovat mimo 
hnízdní období ch ástala polního. 

K68SM: Plocha je navržena pro zem lské využití podél nezpevn né polní cesty v blízkosti 
lesního porostu. Vyskytují se zde porosty kulturní louky.  

Plocha leží na území PO Králický Sn žník. V roce 2009 zde byl doložen výskyt ch ástala 
polního a její realizací dojde k zásahu do jeho užívaného teritoria. V návrhu územního plánu 
není využití plochy blíže specifikováno. K vylou ení významného vlivu na populaci ch ástala 
polního v pta í oblasti je nezbytné zajistit, aby realizací zám ru nevznikl zdroj trvale rušivých 
vliv , nebo aby pozemek nebyl využíván takovým zp sobem, který nebude slu itelný 
s požadavky ochrany ch ástala polního. 

K69SM: Plocha je navržena pro stavbu vodní nádrže mimo zastav né území. Nyní se zde 
nachází mezernatý porost poto ního luhu s dom. olší a vrb. Podrost je místy ruderalizovaný. 
Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 
V letech 2005, 2007 a 2014 byl v sousedících travních porostech doložen výskyt ch ástala 
polního. Realizace nádrže tedy nesmí znamenat ovlivn ní hydrologických pom  
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v navazujících lu ních porostech. Stavební práce musí probíhat mimo hnízdní období 
ch ástala polního. 

P7SM: Rozsáhlá plocha je navržena v rámci stávajícího areálu. Na v tšin  plochy je povrch 
zpevn n, na okrajích nalezneme porosty náletových d evin jako je smrk ztepilý, b íza 

lokorá, je áb pta í, trávníky v okolí budov jsou nezapojené. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

P20SM: Plocha je sou ástí zastav ného území. Bez p írodních biotop , v rámci areálu jsou 
jen antropogenn  ovlivn ná travní spole enstva. Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

P25SM, P26SM: Plochy jsou navrženy pro revitalizaci objekt  a ploch, které byly využívány 
pro t žbu grafitu v Malém Vrbn . Nyní jsou zde polorozbo ené objekty, ruderální porosty a 
místy se zde nacházejí vzrostlé náletové d eviny. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep estavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z27VV, Z72VV: Plochy navazují na stávající zástavbu. V sou asnosti se zde nacházejí travní 
porosty kulturních luk a nálet javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Realizace zám ru nebude znamenat ztrátu 
ochraná sky významných spole enstev. 

Z53VV: Plocha sousedí s novým penzionem u lanové dráhy. Na ásti plochy nalezneme 
trojšt tové louky, ale na v tšin  plochy byl terénní povrch narušen p i stavb  budovy. 
Ojedin le zde nalezneme vzrostlé náletové d eviny (jasan ztepilý, javor klen). 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Realizace zám ru nebude znamenat ztrátu 
ochraná sky významných spole enstev. 

Z67VV: Plocha je navržena v sousedství chaty Paprsek. Nachází se zde v minulosti narušené 
travní porosty, které byly zasety lu ní sm sí s dom. kost avy ervené. Na nenarušených 
místech výskyt siln  ohrožené violky žluté sudetské a ohrožené p tiprstky žežulník. 

ed výstavbou je vhodné provést biologický pr zkum lokality v jarním a letním období. 
Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z68VV: Plocha je navržena v sousedství chaty Paprsek. Nachází se zde v minulosti narušené 
travní porosty, na ásti plochy již probíhá výstavba. Východní ást plochy zasahuje do 
smrkových porost . Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z69VV: Plocha navazuje na sjezdovou dráhu a je zde situována dolní stanice lanovky. Travní 
porosty lze charakterizovat jako trojšt tové louky, které byly doseté, místy narušené p i 
úprav  terénu. Dominují zde druhy jako je kost ava ervená, bika ladní, kakost lesní, jitrocel 
kopinatý, kontryhel, rozrazil rezekvítek, jetel lu ní, svízel bílý, vikev pta í, škarda dvouletá, 
místy hojn  š ovík tupolistý, bršlice kozí noha a krabilice chlupatá. Realizace zám ru nebude 
znamenat ztrátu ochraná sky významných spole enstev. Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník. 
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Z70VV: Plocha je situována ve volné krajin  a v sou asnosti se zde vyskytují trojšt tové 
louky s dom. tomky vonné, trojšt tu žlutavého, srhy lalo naté, eb ku obecného, 
prysky níku prudkého, jetele lu ního, kontryhele, pampelišky léka ské, v minulosti byl lu ní 
porost hnojen, nyní je kosen. Jižní a severní okraj plochy lemují porosty náletových d evin na 
hromadnicích  (javor  klen,  je áb  pta í  a  r že  šípková).  Realizací  zám ru  dojde  ke  ztrát  

írodních biotop . 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z71VV: Rozsáhlá plocha je navržena na svažitém pozemku, kde se nyní nacházejí kulturní 
louky, které jsou paseny, na mezích pak nálet javoru klenu, t ešn  pta í, b ízy b lokoré, 
smrku ztepilého, vrby jívy a r že šípkové. Místy je patrná eutrofizace porost  a dom. zde 

ovík tupolistý. Realizací zám ru dojde ke ztrát  p írodních biotop , které jsou mimo jiné 
biotopem kriticky ohroženého jason  dymnivkového (dle NDOP AOPK R 2014). Z t chto 

vod  navrhujeme zmenšení plochy o polovinu a ponechání pouze severní ásti, která 
sousedí se silni ní komunikací. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt 
ch ástala zde nebyl zjišt n. 

Z73VV: Plocha je navržena v sousedství P10 VV. Nachází se zde trojšt tové louky s dom. 
tomky vonné, trojšt tu žlutavého, srhy lalo naté, eb ku obecného, prysky níku prudkého, 
jetele lu ního, kontryhele, pampelišky léka ské, svízele bílého a bolševníku obecného. 
Realizací zám ru dojde ke ztrát  p írodních biotop . Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník. 

Z74VV: Plocha je situována v sousedství budoucí sjezdové dráhy na vrcholu V trov. 
Vyskytují se zde náletové d eviny (jasan ztepilý, je áb pta í, javor klen) a trojšt tová louka 
s p echodem ke smilkovým loukám. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, ch ástal 
polní zde nebyl zjišt n. 

Z118VV: Plocha je sou ástí zázemí lanové dráhy. Na v tšin  plochy je parkovišt , na ásti se 
vyskytuje vysokobylinná vegetace, kde dominuje dev tsil bílý, kerblík lesní, ech ice vonná, 
všedobr horský, krabilice chlupatá a maliník. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z119VV: Plocha je situována u p ístupové silni ní komunikace. Nyní zde nalezneme 
ruderalizovaný travní porost, kde dominuje dev tsil bílý, pchá e, š ovík tupolistý, všedobr 
horský, krabilice chlupatá, pampeliška léka ská, v okolí javory kleny a vrby jívy. Plocha leží 
mimo území PO Králický Sn žník. 

Z120VV: Plocha je situována v prostoru mezi silni ní komunikací a vodním tokem, kde 
dominuje dev tsil bílý a kerblík lesní. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z121VV: Plocha byla navržena p i okraji obce v sousedství silni ní komunikace pro dopravní 
infrastrukturu. Nyní zde nalezneme trojšt tovou louku, která je kosena, p i okraji vzrostlý 
nálet listnatých d evin. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Zm nou využití nesmí 
dojít k negativnímu ovlivn ní kvality vody ve Vrbenském potoku. 

K9VV: Plocha se nachází u sou asné sjezdové dráhy a je navržena pro realizaci vodní nádrže, 
pravd podobn  pro ú ely zasn žování. Realizace zám ru bude znamenat ztrátu lu ních 
porost  kulturní louky a dojde k zásahu do lesního porostu. Plocha leží mimo území PO 
Králický Sn žník. S ohledem na situování plochy ve volné krajin  je vhodné realizovat vodní 
nádrž p írod -blízkého charakteru. 
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K34VV: Rozsáhlá plocha je navržena pro realizaci sjezdové trati a lanové dráhy. Její realizací 
dojde ke ztrát  lesních porost  s dom. smrku ztepilého. Ojedin le je p imíšen javor klen a 
je áb pta í. Ovlivn ny také budou travní porosty, které tvo í kosené trojšt tové louky, v nižší 
nadmo ské výšce se jedná o kulturní louky. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Vzhledem ke kvalit  lu ních porost  není vhodné provád t rozsáhlé terénní úpravy, p ípadn  
využívat sjezdovou dráhu pro realizaci letních aktivit. 

K53VV, K54VV, K55VV: Plochy jsou navrženy v návaznosti na sou asnou sjezdovou tra  u 
chaty Paprsek. Plochy K53 a K54 se nacházejí v rámci smrkových porost , plocha K55 na 
narušeném terénu, kde nalezneme pouze sporadickou vegetaci s dom. metlice trsnaté, 
metli ky k ivolaké a sítiny. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

K56VV, K57VV: Plochy jsou navrženy v rámci plánované sjezdové dráhy, kde se nyní 
vyskytují kosené travní porosty. Jedná se o mezofilní ovsíkové louky s dom. kost avy ervené 
s p echodem ke kulturním loukám. Na ploše K57 se vyskytují i náletové d eviny jako je javor 
klen, jasan ztepilý, smrk ztepilý, topol osika. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, 
výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

K58VV: Plocha sousedí s plochou K9 VV a její realizace bude znamenat zásah do lesních 
porost . Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru nebudou ovlivn na 
ochraná sky cenná spole enstva. 

K59VV: V rámci plochy je plánována nová sjezdová dráha s lanovkou. Její realizace bude 
znamenat ztrátu lesních porost . Jedná se o smrkové monokultury, které byly vysázeny na 
místech bývalých pastvin. V porostech jsou patrné kamenné snosy, kde rostou javory kleny 
a jasany ztepilé, místy i je áby pta í. Ovlivn ny budou i travní porosty, které jsou paseny, 
jedná se o kulturní louky. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

K61VV, K62VV, K63VV: Plochy jsou navrženy v rámci smrkových porost , které vznikly 
zalesn ním p vodních pastvin. Na kamenných snosech, které nalezneme roztroušen  v rámci 
návrhových ploch, nalezneme vzrostlé javory kleny, jasany ztepilé a je áby pta í. V rámci 
plochy Z61VV listnaté d eviny p evažují. Podél pramenných stružek se vyskytuje ohrožený 
prstnatec májový. P i okraji lesního porostu výskyt ohroženého vemeníku dvoulistého a 

tiprstky žežulník. P i kácení porostu nesmí být narušen hydrologický režim území a 
navazující lu ní porosty. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

P9VV: Plocha sousedí s plochou Z121VV a zastav ným územím obce. Na ásti je kosený 
porost trojšt tové louky, na ásti sekaný trávník a vzrostlé smrky ztepilé u chaty Olšanka. 
Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

P10VV: Nyní je zde skládka, ke které vede panelová cesta, travní porosty jsou eutrofizované. 
V okolí vzrostlé javory kleny, vrby jívy, r že šípkové. Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník. 

Z28MV: Plocha navazuje na roztroušenou zástavbu obce. Nyní zde nalezneme porost 
dev tsilu bílého, vzrostlé javory kleny, jasany ztepilé a je áby pta í. Plocha leží mimo území 
PO Králický Sn žník. Realizací zám ru nebudou narušena ochraná sky cenná spole enstva. 
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Z117MV: Plocha navazuje na roztroušenou zástavbu obce. Nyní zde nalezneme porost 
dev tsilu bílého, vzrostlé javory kleny a jablon  domácí. Plocha leží mimo území PO 
Králický Sn žník. Realizací zám ru nebudou narušena ochraná sky cenná spole enstva. 

P21MV, P22MV, P23MV, P24MV: Plochy jsou navrženy pro revitalizaci objekt  a ploch, 
které byly využívány pro t žbu grafitu. Nyní jsou zde polorozbo ené objekty, ruderální 
porosty a místy vzrostlé náletové d eviny. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 
Realizací zám ru nebudou narušena ochraná sky cenná spole enstva. 

Z29ST: Plocha je situována v sousedství lyža ského vleku, jedná se o nekosenou louku s dom. 
psine ku tenkého, na ásti skládka d eva a d evoodpadu, kde v porostu dom. star ek vej itý, 
hojn  také nálet javoru klenu a olše šedé. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem 
nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z30ST: Plocha áste  navazuje na zastav né území obce, vyskytuje se zde travní porost 
s dom. psine ku tenkého, hojn  také nálet olše šedé, nekoseno. Plocha není sou ástí PO 
Králický Sn žník a nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z31ST: Pom rn  rozsáhlá plocha na okraji osady Rumburk. Na ásti již byla provedena 
skrývka ornice, na v tšin  plochy se vyskytuje nekosený lu ní porost s dom. travin, 
z kvetoucích druh  pak hojn  t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, prysky ník prudký, 
bolševník obecný, jitrocel kopinatý. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník a výskyt 
ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z32ST: Pom rn  rozsáhlá plocha na okraji osady Rumburk. Nyní využívána k pastv  skotu. 
V porostu dominuje srha lalo natá, ovsík vyvýšený, psárka lu ní, psine ek tenký, ernohlávek 
obecný, jitrocel kopinatý, pampeliška léka ská, t ezalka skvrnitá. P i okraji vzrostlý jasan 
ztepilý. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2010 zde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem a k významnému ovlivn ní jeho populace v pta í oblasti. 

Z33ST: Plocha je navržena p i místní silni ní komunikaci v návaznosti na zastav né území. 
Nyní se zde nachází plechová hala, v okolí ruderální vegetace (kop iva dvoudomá, š ovík 
tupolistý), na ásti travní porost s dom. psine ku tenkého, škardy dvouleté, vrati e obecného, 

ezalky skvrnité. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník. 

Z34ST: Plocha je situována v návaznosti na zastav né území osady Rumburk. Nyní se zde 
nachází kosená kulturní louka. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník. Výskyt ch ástala 
polního zde nebyl zjišt n. 

Z35ST: Plocha se nachází v sousedství rekrea ního objektu, nyní je využívána k pastv  koní. 
Roste zde n kolik smrk  ztepilých a mod ín  opadavých. V okolí ruderální vegetace. Plocha 
není sou ástí PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z36ST: Na ploše se nachází v západní ásti nálet javoru klenu, ve východní lu ní porost 
s dom. psine ku tenkého, t ezalky skvrnité, eb ku obecného, prysky níku prudkého a 
jitrocele kopinatého. Plocha se nenachází na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala 
polního zde nebyl zjišt n. 
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Z37ST, Z38ST: Plochy jsou navrženy v áste né návaznosti na zastav né území obce. Nyní 
se zde nacházejí kosené kulturní louky, kde dominuje pampeliška léka ská, jetel lu ní, 
kost ava ervená, bojínek lu ní. 

V roce 2014 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází mimo území PO 
Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem a k významnému ovlivn ní ásti populace, která 
komunikuje s populací na území PO. 

Z55ST: Plocha je navržena na svahu v proluce v zastav ném území obce. Nyní zde nalezneme 
nekosený lu ní porost s náletem b ízy b lokoré, je ábu pta ího, také vzrostlé smrky ztepilé. 
V travním porostu dom. ovsík vyvýšený, srha lalo natá, bojínek lu ní, t ezalka skvrnitá, 
vrbka úzkolistá, star ek vej itý a jitrocel kopinatý. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  potenciálního 
biotopu ch ástala polního. 

Z80ST: Plocha navazuje na nov  realizovanou výstavbu rekrea ních objekt  na svažitém 
pozemku. V jižní ásti plochy je terén podmá en, v porostu dom. dev tsil bílý. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z81ST: Plocha je situována podél nov  vybudované p ístupové komunikace a nových 
rekrea ních objekt . Na ásti plochy je kosená ovsíková louka, na ásti ruderální porost 
s dom. metlice trstnaté, star ku vej itého, svízele bílého, vikve pta í a jetele lu ního. Podél 
cesty vzrostlý nálet javoru klenu. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného 
biotopu ch ástala polního. 

Z82ST: Plocha je navržena v sousedství plánované sjezdové dráhy a zahrnuje kulturní porosty 
s dom. ovsíku vyvýšeného, srhy lalo naté, dále zde roste t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, 
jitrocel kopinatý, kontryhel a zvonek rozkladitý, které byly v minulosti narušeny. Na v tšin  
plochy nálety javoru klenu, vrby jívy a olše šedé. Plocha leží na území PO Králický Sn žník 
mimo aktuáln  užívaný biotop ch ástala polního a nep edstavuje jeho vhodný biotop. 

Z83ST: Plocha je navržena v návaznosti na zastav né území obce. Nachází se zde nyní 
nekosené travní porosty s dom. ovsíku vyvýšeného, svízele p ítuly, bršlice kozí nohy, škardy 
dvouleté a kop ivy dvoudomé. Na mezích pak roste jasan ztepilý, javor klen, olše šedá a vrba 
jíva. V severní ásti plochy se vyskytuje kosená kulturní louka. Plocha není sou ástí PO 
Králický Sn žník, výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. 

Z84ST: Plocha je navržena pro realizaci dolní stanice lanové dráhy v blízkosti St íbrnického 
potoka. Terénní povrch zde byl v minulosti narušen a vyskytuje se zde jen sporadická 
vegetace s p evahou ruderálních druh . Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem 
svým charakterem není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z85ST: Plocha je navržena v blízkosti silni ní komunikace u kapli ky mimo území PO 
Králický Sn žník, kde roste vzrostlá lípa malolistá, kterou je vhodné p i realizaci zám ru 
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zachovat. Lu ní porost je kosený s dom. druh  mezofilních ovsíkových luk, na ásti nálet 
javoru klenu, jasanu ztepilého a olše šedé. Výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z86ST: Plocha je navržena v návaznosti na zastav né území na okraji travních porost . Porost 
je zde nekosený s p evahou konkuren  silných druh  jako je pchá  rolní, srha lalo natá, 

hel lesní, bršlice kozí noha, krabilice chlupatá. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník. 
Výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z87ST: Plocha je navržena v prostoru dolní stanice lanové dráhy, kde se nachází parkovišt . 
Bez p írodních biotop . Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale není vhodným 
biotopem ch ástala polního. 

Z96ST: Plocha sousedí se silni ní komunikací, nyní je využívána pro ustájení kon . Vyskytují 
se zde navážky zeminy s ruderální vegetací, také nálet topolu osiky. Plocha není sou ástí PO 
Králický Sn žník, svým charakterem není vhodná pro výskyt ch ástala polního. 

Z103ST: V sou asnosti je pozemek využíván jako pastvina. Nalezneme zde vrostlé javory 
kleny a jasany ztepilé. V ruderální vegetaci dom. star ek vej itý, lopuch plstnatý, pelyn k 
ernobýl a krabilice chlupatá. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník, svým charakterem 

není vhodná pro výskyt ch ástala polního. 

Z104ST: Na ploše se nachází objekty zem lské výroby, v okolí ruderální vegetace, na ásti 
plochy náletové d eviny (lípa malolistá, jasan ztepilý). Podél St íbrnického potoka se 
vyskytuje mezernatý porost jasanu ztepilého, vrby jívy, olše a javoru klenu. Plocha není 
sou ástí PO Králický Sn žník, svým charakterem není vhodná pro výskyt ch ástala polního. 

Z105ST: Z plochy byl odstran n vzrostlý nálet jasanu ztepilého, javoru klenu, b ízy b lokoré, 
vrby jívy a topolu osiky. Nyní se zde vyskytuje p evážn  ruderální vegetace a výmladky 

evin. Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem 
ch ástala polního. 

Z106ST: Plocha je nyní využívána jako sportovišt . Plocha se nachází mimo území PO 
Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z107ST: Plocha je navržena podél silni ní komunikace. Vyskytuje se zde kosená nivní louka 
s dom. krabilice chlupaté, kostivalu léka ského, š ovíku tupolistého, lopuchu plstnatého, 
hojn  dev tsil bílý. Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala 
zde nebyl zaznamenán. 

Z108ST: Plocha se nachází na strmém svahu, kde byl vyklu en nálet listnatých druh  d evin, 
na ásti nivní louka. Hojn  zde rostou výmladky javoru klenu a b ízy b lokoré. Plocha se 
nachází mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z122ST: Plocha je navržena podél silni ní komunikace v blízkosti záchytného parkovišt . 
Vyskytují se zde ruderalizované travní porosty a vzrostlý nálet javoru klenu. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 
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Z123ST: Plocha je navržena u silni ní komunikace, p evažuje ruderální vegetace a p i okraji 
se nacházejí vzrostlé javory kleny a jasany ztepilé. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, 
ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z124ST: Plocha je navržena v sousedství místní silni ní komunikace jako zázemí plochy pro 
sportovní využití K46 ST. Nyní je využívána k pastv  skotu, p i okraji vzrostlý mod ín 
opadavý a smrk ztepilý. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Výskyt ch ástala 
polního byl zjišt n v sousedících travních porostech. Vzhledem ke kapacit  zám ru a malé 
velikosti ovlivn ného biotopu nebude zm na ve využívání plochy znamenat významné 
ovlivn ní populace ch ástala polního v pta í oblasti. 

Z143ST: Plocha je navržena podél místní obslužné komunikace mimo zastav né území obce. 
Nyní jsou travní porosty využívány jako pastvina. 

V roce 2005 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází na území PO Králický 
Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala polního, 
který je siln  ohroženým druhem, a k významnému ovlivn ní jeho populace na území pta í 
oblasti. 

Z144ST: Plocha je navržena ve volné krajin  bez návaznosti na sou asnou zástavbu obce. 
Realizace bude znamenat ztrátu vysokobylinných travních porost  (dev tsil bílý, tužebník 
jilmový, svízel p ítula, kop iva dvoudomá) a náletových d evin v niv  St íbrnického potoka. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 
Realizací zám ru dojde ke ztrát  jeho potenciálního biotopu. 

Z145ST: Plocha je navržena v blízkosti horní stanice plánované lanové dráhy. Je situována ve 
volné krajin  bez návaznosti na sou asnou zástavbu obce a na území PO Králický Sn žník. 
Nyní se zde nachází kulturní louka a nálet javoru klenu a smrku ztepilého. Výskyt ch ástala 
polního zde nebyl zjišt n. Realizací zám ru dojde ke ztrát  jeho potenciálního biotopu. 

Z146ST: Plocha byla navržena v rámci kulturní louky v blízkosti plánované sjezdové dráhy 
mimo zastav né území obce. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde 
ke ztrát  potenciáln  vhodného biotopu ch ástala polního. 

Z147ST: Plocha je navržena podél St íbrnického potoka v návaznosti na plochu Z80 ST. Na 
ploše nalezneme liniový porost olší a vrb. Podrost je ruderalizovaný. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale dle charakteru vegetace nep edstavuje vhodný 
biotop ch ástala polního. 

Z148ST, Z149ST, Z167ST, Z168ST: Plochy jsou navrženy pro sportovní využití p i okraji 
plánované sjezdové dráhy v sousedství lesních porost  mimo zastav né území obce. Plochy 
leží na území PO Králický Sn žník. Jejich realizace bude znamenat ztrátu travních porost  
kulturní louky, které jsou potenciálním biotopem ch ástala polního. 

Z150ST: Plocha je situována v niv  St íbrnického potoka mimo zastav né území obce na 
území PO Králický Sn žník. V sousedství je nov  vybudován d ev ný srub. Realizace bude 
znamenat ztrátu vysokobylinných travních porost  (dev tsil bílý, tužebník jilmový, svízel 

ítula, kop iva dvoudomá), které jsou ruderalizované, a porost  náletových d evin. 
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Vzhledem k charakteru vegetace bude výstavba znamenat ztrátu potenciálního biotopu 
ch ástala polního. 

Z169ST: Plocha je navržena v blízkosti St íbrnického potoka a lanové dráhy. V rámci plochy 
byl již terénní povrch narušen, na ásti plochy dojde k zásahu do b ehového porostu 
St íbrnického potoka, kde dominuje olše šedá, javor klen a vrba jíva. Plocha se nachází na 
území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z170ST, Z171ST: Plochy jsou navrženy v prostoru mezi silni ní komunikací a korytem 
St íbrnického potoka v proluce v rámci zastav ného území. Již nyní je terénní povrch narušen 
a plochy využívány k parkování vozidel. Bez p írodních biotop . Plochy leží na území PO 
Králický Sn žník, ale nep edstavují vhodný biotop ch ástala polního. 

Z172ST, Z173ST: Navržené plochy se nacházejí v blízkosti plánované sjezdové dráhy a jejich 
realizací dojde k zásahu do travních porost  kulturní louky, na ásti ploch se nachází 
doprovodný porost St íbrnického potoka, který bude narušen pouze okrajov . 

Plochy leží na území PO Králický Sn žník a jejich realizací dojde ke ztrát  potenciálního 
biotopu ch ástala polního. 

Z174ST: Plocha je navržena pro ú ely místní obslužné komunikace nov  navržených ploch 
v blízkosti plánované sjezdové dráhy a lanovky. Její realizací dojde ke ztrát  lu ních porost  
na území PO Králický Sn žník, které nejsou z p írodov dného hlediska významné, ale 

edstavují potenciální biotop pro ch ástala polního. 

K44ST: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati u chaty Návrší, kde bude také 
vystav n lyža ský vlek. Její realizace bude znamenat kácení smrkových porost . Plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

K45ST, K66ST: Plochy jsou navrženy na území PO Králický Sn žník pro realizaci sjezdové 
dráhy na mírném svahu mimo zastav né území obce. Nyní se zde nacházejí kulturní louky 
s hojným výskytem kvetoucích bylin jako je t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, jitrocel 
kopinatý, kontryhel a zvonek rozkladitý. Realizací zám ru bude ovlivn n potenciální biotop 
ch ástala polního. 

K46ST: Plocha je navržena v rámci travních porost , které jsou využívány jako pastvina, pro 
ízení b žeckého lyža ského areálu. Vyskytují se zde kulturní louky se sníženou diverzitou. 

Dominantními druhy jsou ovsík vyvýšený, psárka lu ní, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, 
jitrocel kopinatý, pampeliška léka ská, bolševník obecný a kontryhel. P i okraji roste smrk 
ztepilý, javor klen. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2010 a 2014 byl v sousedících 
travních porostech zjišt n výskyt ch ástala polního (siln  ohroženého druhu). S ohledem na 
výskyt ch ástala polního není vhodné plochu využívat v letním období a provád t zde 
rozsáhlé terénní úpravy. Pé e o travní porosty by m la respektovat nároky ch ástala polního. 

K47ST: Ú elem vymezení plochy je rozší ení sjezdové dráhy ze St íbrnic na vrchol Štvanice. 
Trasa je plánována v rámci lesních porost  a její realizací budou ovlivn ny i travní porosty. 
Pr sek v rámci lesních porost  je již realizován. Vykáceny byly smrkové monokultury, které 
byly vysázeny na bývalých pastvinách, na kamenných snosech jsou stále p ítomny vzrostlé 
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javory kleny, je áby pta í a topoly osiky. Travní porosty jsou koseny, jedná se o trojšt tové 
louky s výskytem orchidejí, které pat í mezi zvlášt  chrán né druhy rostlin. Plocha se nachází 
na území PO Králický Sn žník a v rámci dot ených travních porost  byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Z výše uvedených d vod  není vhodné letní využití plochy pro rekrea ní 
aktivity, které by znamenaly p sobení rušivých vliv  nebo terénní úpravy. Pé e o travní 
porosty je t eba p izp sobit nárok m ch ástala polního. 

K63ST: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati ze St íbrnic na vrchol Štvanice. 
Realizace zám ru se dotkne smrkových porost  s p ím sí listnatých druh  d evin, které jsou 

ítomny na kamenných snosech. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem dot ené biotopy nejsou vhodné pro 
ch ástala polního. 

P14ST, P15ST, P27ST: Na pozemcích se nachází stavební su  jako poz statek p vodních 
objekt . P i okrajích ruderální vegetace. Bez p írodních biotop . Plochy leží mimo území PO 
Králický Sn žník. 

P16ST: Na ploše se nachází objekt zem lské výroby, bez p írodních biotop . Plocha leží na 
území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje jeho vhodný biotop. 

P17ST: Na ploše je hala se zpevn nou plochou, v okolí ruderální vegetace, kde dominuje 
kop iva dvoudomá, bršlice kozí noha, svízel p ítula, star ek vej itý, pelyn k ernobýl a d hel 
lesní. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

P28ST: Na ploše se vyskytuje ruderální vegetace s dominancí š ovíku tupolistého, bršlice 
kozí nohy, svízele p ítuly, škardy dvouleté, jetele lu ního, lopuchu plstnatého, kop ivy 
dvoudomé, roste zde také pomn nka rolní, divizna velkokv tá. Plocha leží na území PO 
Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

P29ST: Plocha sousedí s návrhovou plochou P28 ST, nyní zde nalezneme travní porost 
s p evahou ruderálních druh , byly zde vysazeny ovocné stromy, p i okraji plochy se 
nacházejí vzrostlé jasany ztepilé a javory kleny. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a 
vzhledem k charakteru vegetace a umíst ní není vhodným biotopem ch ástala polního. 

P30ST: Plocha se nachází v sousedství objektu zem lské výroby. Nyní je využívána ke 
skladování materiálu. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. 

P31ST: Plocha je situována v blízkosti lyža ského vleku a má sloužit pravd podobn  
k realizaci parkovišt . Nyní zde nalezneme na ásti porost olše šedé a vrby jívy. Plocha leží 
na území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z39HY, Z90HY: Jedná se o plochy ležící u silni ní komunikace, které jsou podmá ené. 
V nekosených travních porostech dom. rákos obecný, chrastice rákosovitá, tužebník jilmový, 
u silnice je patrná ruderalizace. P i okrajích pak vzrostlý nálet vrby jívy, javoru klenu, dále 
jsou zde p ítomny vzrostlé smrky ztepilé. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem s ohledem na stav biotopu, kde je terén 
sice podmá ený, ale vysokobylinný, a proto nevhodný pro ch ástala polního. 
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Z40HY: Na ploše je situován rekrea ní objekt. Plocha áste  navazuje na roztroušenou 
zástavbu obce. Travní porosty jsou áste  koseny, na ásti plochy jsou podmá eny. 
Dominují zde druhy jako rákos obecný, sítiny, psárka lu ní, vrbina obecná, pchá e, 
prysky ník prudký, kohoutek lu ní, rdesno hadí ko en, sk ípina lesní, ost ice, svízel bahenní a 
star ek vej itý. Roztroušen  je zde nálet b ízy b lokoré, vrby jívy a javoru klenu. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V roce 2014 zde byl v sousedství plochy 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného 
teritoria ch ástala a ztrát  jeho preferovaného biotopu. Další výstavba v rámci návrhové 
plochy by znamenala významné ovlivn ní jeho populace na území PO. 

Z43HY: Plocha je navržena u silni ní komunikace v rámci náletových porost . Plocha leží na 
území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z58HY: Na ploše již probíhá stavba rekrea ních objekt . Travní porost je kosený, je zde 
vysazen ovocný sad. Dominují zde druhy jako je ovsík vyvýšený, svízel bílý, kontryhel, jetel 
lu ní, zvonek rozkladitý, vikev pta í, vrati  obecný, t ezalka skvrnitá a bolševník obecný. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem v jejím nejbližším okolí nebyl zjišt n 
výskyt ch ástala polního. 

Z59HY: Plocha je navržena na prudkém svahu v sousedství rekrea ního objektu. Nyní se zde 
vyskytuje ruderální vegetace s dom. kop ivy dvoudomé, star ku vej itého, svízele p ítuly a 
lopuchu plstnatého, hojn  nálet javoru klenu, b ízy b lokoré, smrku ztepilého a olše šedé. 
Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z60HY: Na ploše již probíhá výstavba domu. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. 

Z89HY: Plocha je situována v blízkosti nového hotelu. Nyní se zde vyskytují travní porosty, 
které byly zasety na v minulosti narušeném terénu. Dom. zde druhy jako psine ek tenký, 
vikev plotní, ovsík vyvýšený, jetel plazivý, š ovík kyselý, pchá  rolní, š ovík tupolistý. ást 
plochy byla v roce 2014 využívána pro pastvu koní a v sousedství se provozuje sjezd na 
motokárách. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Vzhledem k sou asnému využití není 
vhodným biotopem ch ástala polního, který nebyl zjišt n ani v sousedících travních 
porostech. 

Z91HY: Plocha navazuje na zastav né území obce a v sou asnosti se zde vyskytují travní 
porosty trojšt tové louky s dominancí psine ku tenkého, dále zde roste kost ava ervená, 
rdesno hadí ko en, zvonek rozkladitý, rozrazil rezekvítek, pampeliška podzimní, eb ek 
obecný, rozrazil léka ský a š ovík kyselý. P i západním okraji plochy se vyskytují vzrostlé 
javory kleny, jasany ztepilé, je áby pta í a topol osika. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V jejím okolí byl v roce 2014 zjišt n 
výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu ch ástala 
polního. 

Z92HY: Plocha navazuje na parkovišt  u hotelu Sn ženka a je situována mezi silni ní 
komunikací a potokem. V ruderálním porostu dom. lopuch plstnatý, pelyn k ernobýl, bršlice 
kozí noha, kop iva dvoudomá a jílek vytrvalý. 
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Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem vzhledem k charakteru biotopu a umíst ní 
není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z97HY, Z126HY, Z152HY: Plochy jsou navrženy v rámci zázemí sou asného lyža ského 
areálu v blízkosti dolní stanice lyža ského vleku a bufetu. Vyskytuje se zde ruderální vegetace 
na v minulosti narušených místech. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem 
vzhledem ke kvalit  vegetace nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z125HY: Plocha je v sou asnosti využívána jako parkovišt  v rámci lyža ského areálu. Bez 
írodních biotop . Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem není vhodným 

biotopem ch ástala polního. 

Z127HY: Plocha sousedí se silni ní komunikací. Nalezneme zde ruderální porost s dom. 
kop ivy dvoudomé, bolševníku obecného, krabilice chlupaté, hluchavky skvrnité, netýkavky 
ned tklivé, vrby úzkolisté, na ásti vzrostlý nálet lípy malolisté, dubu letního, vrby jívy, lísky 
obecné a javoru klenu. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem vzhledem 
k charakteru vegetace a umíst ní není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z132HY: Plocha áste  navazuje na zastav né území obce a leží v sousedství lyža ského 
areálu. Nyní zde nalezneme travní porosty, které nejsou koseny, a vzrostlý nálet javoru klenu, 
jasanu ztepilého a smrku ztepilého. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z151HY*: Plocha je navržena na vrcholu Štvanice (866 m n.m.) pro stavbu rozhledny. Nyní 
se zde nacházejí na v minulosti narušeném povrchu nezapojené travní porosty s dom. 
metli ky k ivolaké. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný 
biotop pro ch ástala polního. 

Z153HY: Pom rn  rozsáhlá plocha je situována v sousedství lyža ského areálu na svažitém 
pozemku. Nyní se zde vyskytují travní porosty a na ásti byly vysázeny ovocné sady. Na 
hromadnicích se vyskytují vzrostlé javory kleny, jasany ztepilé, je áby pta í, vrby jívy. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z154HY: Plocha áste  navazuje na zastav né území m sta. V rámci plochy se vyskytují 
travní porosty, na ásti plochy za hotelem Sn ženka byl odstran n vzrostlý nálet listnatých 

evin. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  vhodného 
biotopu ch ástala polního. 

Z155HY: Na ploše se vyskytuje rekrea ní objekt. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, 
ovšem není vhodným biotopem ch ástala polního. Tento druh nebyl zjišt n ani v sousedství 
dot ené plochy. 

Z156HY: Plocha nenavazuje na zastav né území, je navržena v sousedství plánované lanové 
dráhy. Její realizací dojde ke ztrát  lu ních porost  a vzrostlých d evin na hromadnici (javor 
klen, je áb pta í). 
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Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 
a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde ke ztrát  jeho vhodného 
biotopu. 

Z157HY: Plocha leží v sousedství místní komunikace a na území PO Králický Sn žník. Nyní 
zde nalezneme nálet listnatých druh  d evin. Plocha nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z158HY: Plocha je situována na prudkém svahu nad chatovou osadou. Nyní se zde nachází 
kosený lu ní porost trojšt tové louky s prvky smilkových trávník , v dolní ásti je ovocný 
sad, na okraji nálet javoru klenu, jasanu ztepilého a smrku ztepilého. V lu ním porostu dom. 
ovsík vyvýšený, psine ek tenký, divizna brunátná, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, hvozdík 
kropenatý, mate ídouška vej itá, jahodník, smolni ka obecná, zvonek okrouholistý, vítod 
obecný, sv tlík léka ský, knotovka dvoudomá. Jedná se o p írodní stanovišt  s vysokou 
diverzitou, které p edstavuje také biotop zvlášt  chrán ných druh  živo ich  (zmije obecné, 
ješt rky živorodé). 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z159HY: Plocha je navržena p i místní komunikaci mimo zastav né území obce, v sousedství 
plánované sjezdové dráhy s lanovkou. Nyní se zde nachází mezofilní travní porost, který je 
kosený.  

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 
a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z166HY: Plocha leží v sousedství stávající sjezdové dráhy mimo zastav né území obce. 
Realizací  dojde  ke  ztrát  lesního  porostu  s  dom.  smrku  ztepilého.  Plocha  leží  na  území  PO  
Králický Sn žník, ovšem není vhodným biotopem ch ástala polního. 

K48HY: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati a lesní porost již byl v lét  2014 
vykácen. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Realizací nedošlo ke ztrát  vhodného 
biotopu ch ástala polního. 

K64HY: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati ze St íbrnic na vrchol Štvanice. 
Realizace zám ru se dotkne smrkových porost  s p ím sí listnatých druh  d evin, které jsou 
vtroušeny na kamenných snosech a ovlivn ny budou i kosené travní porosty trojšt tových až 
kulturních luk. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde k ovlivn ní 
biotopu ch ástala polního, jehož výskyt byl zjišt n v dot ených travních porostech.  

S ohledem na výskyt ch ástala polního není vhodné letní využití plochy k rekrea ním 
aktivitám, které by zvýšilo intenzitu p sobení rušivých vliv  a narušení hydrologického 
režimu území nap . provád ním rozsáhlých terénních úprav. 

K70HY, K73HY, K74HY, K76HY: Plochy jsou navrženy v rámci travních porost  na 
západním úbo í vrchu Štvanice a sm ují do lyža ského areálu v Hyn icích. Travní porosty 
jsou pravideln  koseny, jedná se o kulturní louky s p echodem ke trojšt tovým. P i okrajích 
lesa se vyskytují zvlášt  chrán né druhy živo ich  jako je zmije obecná, ješt rka živorodá i 
slepýš k ehký. Plochy leží na území PO Králický Sn žník a jsou navrženy v aktuáln  
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užívaných biotopech ch ástala polního. Z tohoto d vodu není vhodné letní využití ploch pro 
rekrea ní aktivity, které by znamenaly zvýšení intenzity p sobení rušivých vliv  nebo zm nu 
režimu obhospoda ování travních porost . Nevhodné je také narušení hydrologického režimu 
území nap . provád ním rozsáhlých terénních úprav. 

K71HY: Plocha p estavuje rozší ení sjezdové dráhy v lyža ském areálu v Hyn icích. Její 
realizace se dotkne smrkových porost  r zného stá í, p ítomna je i paseka s odr stající 
smrkovou mlazinou. Dot ené travní porosty m žeme klasifikovat jako kulturní louky 
s p echodem k loukám trojšt tovým. Kvetoucí byliny jako je t ezalka skvrnitá, eb ek 
obecný, svízel bílý, jitrocel kopinatý jsou p ítomny v porostech roztroušen . Realizací zám ru 
v rámci travních porost  dojde k ovlivn ní biotopu ch ástala polního na území PO Králický 
Sn žník. Jeho výskyt byl v sousedství zjišt n, a proto není vhodné letní využití plochy, které 
by zp sobilo zvýšení intenzity p sobení rušivých vliv  a zm nu v obhospoda ování lu ních 
porost , p ípadn  narušení hydrologického režimu území nap . provád ním rozsáhlých 
terénních úprav. 

K72HY: Plocha je navržena pro realizaci propojení sjezdové dráhy plánované objízdné trasy a 
stávající v lyža ském areálu v Hyn icích. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Dot eny 
budou smrkové porosty hospodá ského lesa, které nep edstavují vhodný biotop ch ástala 
polního. 

K75HY: Rozší ení sou asné sjezdové dráhy z Hyn ic na vrchol Štvanice je plánováno 
v rámci smrkové monokultury a navazuje na stávající pr sek, který bude tedy rozší en. Budou 
zde z ízeny lanové dráhy, jedna z dolního okraje Hyn ic a druhá ze Št pánova. 

Realizací plochy nebudou ovlivn ny vhodné biotopy ch ástala polního na území PO Králický 
Sn žník. 

K77HY: Plocha je navržena pro realizaci sjezdové dráhy s lanovkou z osady Št pánov na 
vrchol Štvanice a navazuje na plochu K65 SM. Její realizace krom  dot ení kulturních 
travních porost  bude znamenat zásah do smrkové monokultury. Plocha leží na území PO 
Králický Sn žník a realizace zám ru se dotkne lu ních porost , kde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Z d vodu ochrany populace ch ástala polního na území PO není vhodné 
letní využití plochy, které by zp sobilo zvýšení intenzity p sobení rušivých vliv  a zm nu 
v obhospoda ování lu ních porost , p ípadn  narušení hydrologického režimu území nap . 
provád ním rozsáhlých terénních úprav. 

K78HY, K79HY: Plochy jsou navrženy pro realizaci sjezdové dráhy, která propojí dolní 
konec Hyn ic s vrcholem Štvanice a stávajícím lyža ským areálem u kostela. Dot eny budou 
travní porosty, které jsou pravideln  koseny. Jedná se kulturní louky s p echodem do luk 
ovsíkových a trojšt tových, místy s vyšším podílem kvetoucích bylin. Dot en bude i smrkový 
porost a porosty listnatých druh  d evin na kamenných snosech. Plocha leží na území PO 
Králický Sn žník. Travní porosty jdou biotopem ch ástala polního. Jejich užívání v letním 
období není vhodné, rovn ž také provád ní terénních úprav. 

Z47CH: Plocha je navržena podél silni ní komunikace v áste né návaznosti na zastav né 
území obce. Nyní se zde nachází lu ní porosty, místy podmá ené, které jsou áste  
využívány k pastv . V západní ásti, kde nejsou porosty koseny ani spásány, dominují 
konkuren  silné druhy jako je star ek vej itý, metlice trsnatá, srha lalo natá, d hel lesní, 
maliník, lopuch plstnatý, kop iva dvoudomá, na podmá ených místech ve východní ásti 
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plochy nalezneme druhy jako je sk ípina lesní, pchá e, sítiny a š ovík tupolistý. Ve st ední 
ásti plochy se vyskytuje porost náletových d evin (b íza b lokorá, vrba jíva, javor klen, topol 

osika, vrba jíva). D eviny se vyskytují i p i severním okraji plochy, kde te e Hyn ický potok. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V roce 2009 zde byl v sousedství plochy 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného 
teritoria ch ástala polního, který je siln  ohroženým druhem a byla by významn  ovlivn na 
jeho populace na území PO. 

Z48CH: Plocha se nachází v áste né návaznosti na zastav né území u silni ní komunikace. 
Travní porost je zde nekosen, na ásti pole brambor a mladé ovocné stromy. V travním 
porostu dom. krabilice chlupatá, bršlice kozí noha, pchá e, škarda dvouletá, tužebník jilmový, 
kerblík lesní, vrati  obecný. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem dot ené biotopy nejsou vhodné pro 
ch ástala polního. 

Z49CH: Plocha se nachází v áste né návaznosti na zastav né území u silni ní komunikace. 
Plocha je nyní využívána jako pastvina. Dominuje zde srha lalo natá, š ovík tupolistý, vikev 
plotní, škarda dvouletá, bršlice kozí noha, na ásti nálet b ízy b lokoré, topolu osiky, vrby 

ehké, vrby jívy a javoru klenu. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem dot ené biotopy nejsou vhodné pro 
ch ástala polního. 

Z112CH: Plocha je navržena v sousedství zem lského družstva. Na ásti se nachází 
zpevn ná plocha, na ásti travní porosty, místy je patrná ruderalizace. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V sousedících travních porostech byl 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru bude dot en vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z113CH: Plocha se nachází v návaznosti na zastav né území, v blízkosti zem lského 
družstva. Nyní je zde kulturní louka využívaná jako pastvina. Hojn  zde roste ovsík 
vyvýšený, jetel lu ní, krabilice chlupatá a bršlice kozí noha. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník a její realizace bude znamenat ztrátu 
vhodných biotop  ch ástala polního. 

Z114CH: Plocha je navržena mimo zastav né území obce v lesních porostech, kde se 
vyskytuje smíšený porost. Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem její 
realizací nebudou dot eny vhodné biotopy ch ástala polního. 

Kumulativní ovlivn ní populace ch ástala polního 

Žádný z realizovaných zám  nem l p ímý negativní vliv na populaci ch ástala polního. 
Došlo pouze k ovlivn ní jeho vhodného biotopu o rozloze 0,6 ha. V d sledku zm n funk ního 
využití ploch za azených do návrhu ÚP Staré M sto nedojde na základ  dostupných dat 
k p ímému ovlivn ní aktuáln  užívaných hnízdiš  ch ástal  polních, kte í jsou 
sou ástí populace na území PO Králický Sn žník. Vzhledem k celkové po etnosti ch ástala 
polního na území PO (130 - 200 volajících samc ) in Hora et. al (2010), by již ovlivn ní 
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jednoho užívaného hnízdišt  bylo možné považovat za významn  negativní vliv. Realizace 
návrhu ÚP proto neznamená významné negativní ovlivn ní jeho populace v PO Králický 
Sn žník. 

Jako plochy s potenciálními biotopy ch ástala polního jsou považovány pozemky s trvalými 
travními porosty, které ale nejsou ch ástalem polním aktuáln  osídleny, respektive výskyt 
ch ástala polního z t chto ploch nebyl doložen. P i ur ování potenciálních biotop  bylo 
vycházeno z prací zabývajících se biotopovými preferencemi ch ástala polního v dot ené PO 
(Kampová 2008) a z vlastních zkušeností z terénního pr zkumu. Jedná se o tyto biotopy (dle 
Chytrý et al. 2011): T1.1, T1.2, T1.3, T1.5, T1.6, T1.9, T2.3, M1.7, X5 a X7. 

Rozloha potenciálních biotop  v rámci PO Králický Sn žník byla stanovena na 15 398 ha. 
Údaj vychází z rozlohy zem lských pozemk  v PO, která je 60 % její rozlohy (Hora et al. 
2010). Od této hodnoty byl ode ten podíl orné p dy (15 %). 

Výsledky hodnocení kumulativního vlivu shrnuje tabulka 2, kde jsou uvedeny absolutní 
a relativní hodnoty ztráty potenciálních biotop  ch ástala polního zp sobené navrženou 
zm nou ve využití ploch a dosud realizovanými zám ry na území PO Králický Sn žník. 

Tabulka . 25: Vyhodnocení kumulativního vlivu v rámci PO Králický Sn žník na populaci 
ch ástala polního 

Ztráta vhodného biotopu ch ástala zp sobená navrženou zm nou ve využití ploch 
ÚP Staré M sto na území PO Králický Sn žník 26,72 ha 

Relativní ztráta vhodného biotopu ch ástala zp sobená navrženou zm nou ve 
využití ploch vztažená k celkové rozloze PO Králický Sn žník  

0,09 % 

Relativní ztráta vhodného biotopu ch ástala zp sobená navrženou zm nou ve 
využití ploch vztažená k rozloze travních porost  v PO Králický Sn žník  

0,17 % 

Ztráta vhodného biotopu ch ástala ve správním obvodu Staré M sto pod K.S. 
v rámci již realizovaných zám   

0,6 ha 

Relativní ztráta vhodného biotopu ch ástala zp sobená navrženou zm nou ve 
využití ploch ÚP Staré M sto na území PO Králický Sn žník v kumulaci s již 
realizovanými zám ry 

0,09 % 

Relativní ztráta vhodného biotopu ch ástala zp sobená navrženou zm nou ve 
využití ploch ÚP Staré M sto v rámci travních porost  na území PO Králický 
Sn žník v kumulaci s již realizovanými zám ry 

0,18 % 

Z výsledk  uvedených v tabulce vyplývá, že kumulativní ztráta potenciálních biotop  není 
významná. 

Vyhodnocení p eshrani ních vliv  

Posuzovaný návrh ÚP Staré M sto nem že mít p eshrani ní vliv na jiné lokality soustavy 
Natura 2000, které byly vymezeny v sousedních státech. 

Vyhodnocení významnosti vliv  na celistvost lokalit 
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Úkolem tohoto hodnocení je také posoudit vliv ÚP na celistvost dot ených lokalit soustavy 
Natura 2000. Celistvost je chápána jako ekologická integrita lokality, která zahrnuje 
ekologické vazby, struktury a klí ové charakteristiky (diverzita) ve vztahu k p edm m 
ochrany a jejich zachování ve stavu p íznivém z hlediska ochrany.  

Návrhové plochy jsou situovány mimo aktuáln  užívaná hnízdišt  ch ástala polního na území 
PO Králický Sn žník. Kumulativní ovlivn ní jeho vhodného biotopu nep edstavuje významné 
ovlivn ní jeho populace. Na základ  t chto skute ností konstatujeme, že zm nou využívání 
návrhových ploch nedojde k významn  negativnímu ovlivn ní celistvosti PO. 

Záv r 

Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit vliv návrhu ÚP Staré M sto na p edm ty ochrany 
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Jako potenciáln  ovlivn ná byla ur ena PO 
Králický Sn žník. Na základ  vyhodnocení bylo zjišt no, že návrh územního plánu Staré 

sto nemá významný negativní vliv na p edm t ochrany a celistvost PO Králický Sn žník. 

Posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran  
írody a krajiny, v platném zn ní je sou ástí ásti B dokumentace Rozboru udržitelného 

rozvoje území. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na faunu a flóru 

Realizace jednotlivých ploch nového využití území se ur itým zp sobem obrazí na faun  
a fló e jednotlivých ploch. Fauna, flóra a biologická rozmanitost by mohly být uplatn ním 
nového územního plánu významn  ovlivn ny, a to v p ípad  realizace navrhovaných zám , 
které jsou spojeny s vlivy na významné krajinné prvky, skladebné ásti ÚSES, lokality 
soustavy NATURA 2000 a jejich p edm ty ochrany a stromy. Realizací n kterých zám  
dojde k snížení migra ní prostupnosti území apod. 

Katastrální území Nová Seninka: 

Z10NS: Plocha je navržena v sousedství zem lské usedlosti. Nyní je využívána jako 
pastvina na okraji s náletem b ízy b lokoré, z ásti také jako zeleninová zahrádka. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala nebyl v nejbližším okolí 
zjišt n. 

Z11NS: Plocha navazuje áste  na rozvoln nou zástavbu obce. Nalezneme zde vyklu enou 
plochu s mladým náletem javoru klenu, ve východní ásti u pramenné stružky prameništ  
s dom. sk ípiny lesní, sítiny rozkladité, zblochanu vodního, dále zde roste pomn nka bahenní, 

hel lesní, máta rolní, kohoutek lu ní a pta inec žabinec. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala nebyl v nejbližším okolí 
zjišt n. 

Z12NS: Plocha sousedí se stávajícím rekrea ním objektem. V travním porostu dominuje 
star ek vej itý, vrba úzkolistá, psine ek tenký, medyn k vlnatý, kop iva dvoudomá, na ásti 
vzrostlý nálet javoru klenu. 
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Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala nebyl v nejbližším okolí 
zjišt n. 

Z13NS: Plocha je sou ástí zastav ného území obce. Jedná se o mok adní stanovišt , které je 
ásti zarostlé vzrostlým náletem b ízy b lokoré a topolu osiky. V rámci travních porost  

dominuje d hel lesní, dev tsil léka ský, pchá  bahenní, pchá  zelinný, chrastice rákosovitá, 
sk ípina lesní, vrba k ehká a vrba jíva. 

ed realizací zám ru je vzhledem k charakteru stanovišt  vhodné provést biologický 
pr zkum území v jarním a letním období s d razem na výskyt zvlášt  chrán ných druh . 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a v dot ených travních porostech nebyl výskyt 
ch ástala polního zjišt n. 

Z50NS: Plocha je navržena na lu ní enkláv  Javo ina v nadmo ské výšce cca 850 m n.m., kde 
se v sou asnosti nachází n kolik rekrea ních objekt . Není zde realizována p ístupová 
komunikace. V sou asnosti se zde nachází zachovalá trojšt tová louka s vysokou diverzitou 
kvetoucích rostlin, která je pravideln  kosena a je biotopem ohrožené p tiprstky žežulník. 
Jedná se také o biotop zvlášt  chrán ných druh  živo ich  – ch ástala polního, zmije obecné a 
ješt rky živorodé. Plocha je sou ástí migra  významného území. 

V roce 2014 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází mimo území PO 
Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem. Výstavba nového objektu by znamenala ztrátu biotopu 
ch ástala polního a významné ovlivn ní jeho populace v PO Králický Sn žník a zásah do 
biotopu dalších zvlášt  chrán ných druh . 

Z62NS: Navazuje na zastav né území obce, nyní nekosený travní porost s dominancí 
psine ku obecného, psárky lu ní, svízele bílého, kontryhele, kokrhele v tšího, hojn  star ek 
vej itý, na ásti zalesn no smrkem ztepilým. P i okraji nálet olše šedé, b ízy b lokoré a 
javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z63NS: Jedná se plochu na svažitém pozemku, kde se nachází nyní ruderální porost s náletem 
javoru klenu, vrby jívy, smrku ztepilého a b ízy b lokoré. V travním porostu hojn  bršlice 
kozí noha, vrbka úzkolistá, svízel p ítula, pelyn k ernobýl a kop iva dvoudomá. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z93NS: Plocha zahrnuje zázemí penzionu, kde se nacházejí d tské pr lezky, ohništ , 
v severní ásti se nachází nekosená ovsíková louka, která navazuje na travní porosty, kde byl 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, ch ástal polní 
nebyl v rámci plochy zjišt n. 

Z101NS: Plocha voln  navazuje na zázemí rekonstruovaného rekrea ního objektu, je 
navržena v rámci rozsáhlých travních porost , které m žeme charakterizovat jako mezofilní 
ovsíkové louky s p echodem k trojšt tové, kde hojn  roste krabilice chlupatá, bolševník 
obecný, hrachor lu ní, eb ek obecný, vrati  obecný. 
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Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a v dot ených travních porostech nebyl výskyt 
ch ástala polního zjišt n. 

Z102NS: Rozsáhlá plocha na svažitém pozemku, který je využíván jako pastvina skotu. Na 
mezích nalezneme vzrostlé d eviny jako je b íza b lokorá, javor klen, topol osika, vrba jíva, 
jasan ztepilý. V západní ásti se nachází mok adní vegetace pchá ových luk a tužebníkové 
lady s dominancí tužebníku jilmového, sk ípiny lesní, sítiny rozkladité, d helu lesního a 
metlice trsnaté. 

ed realizací zám ru je vzhledem k charakteru stanovišt  vhodné provést biologický 
pr zkum území v jarním a letním období s d razem na výskyt zvlášt  chrán ných druh . 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není sou ástí aktuáln  užívaného teritoria 
ch ástala polního. 

Z142NS: Plocha je navržena mimo zastav né území v blízkosti lesního komplexu u 
ístupové komunikace. Vyskytuje se zde vysokobylinná vegetace vlhkých luk. Porosty 

nejsou koseny a z d vodu absence pravidelné pé e zde dominují konkuren  silné druhy 
jako je tužebník jilmový, kerblík lesní a sítiny. Na ásti se vyskytují náletové d eviny jako je 
vrba  jíva,  javor  klen  a  topol  osika.  Plocha  leží  mimo  území  PO  Králický  Sn žník  a  výskyt  
ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

P8NS: Plocha zahrnuje zd nou stavbu s okolím, kde je zarostlá zahrádka, na ásti fotbalové 
išt . Hojn  vl í bob mnoholistý, na ásti nálet javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

P18NS: Nyní se zde nachází stará stodola s náletem b ízy b lokoré, smrku ztepilého a javoru 
klenu. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

K4NS: Plocha je navržena podél vodního toku, kde v b ehovém porostu dominuje olše šedá, 
javor klen, b íza b lokorá, vrba jíva a jasan ztepilý. Na ásti hojn  sk ípina lesní, tužebník 
jilmový, dev tsil bílý, kýchavice bílá Lobelova, krabilice chlupatá, ost ice t eslicovitá a pchá  
zelinný. V okolí toku výskyt siln  ohrožené vydry ní a kriticky ohroženého jason  
dymnivkového (dle NDOP AOPK R 2014). Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Vzhledem k výskytu uvedených zvlášt  chrán ných druh  živo ich  není realizace rybníku 
vhodná. 

ed realizací zám ru bude proveden biologický pr zkum území v jarním a letním období. 
i využití plochy budou respektovány biotopy a populace zvlášt  chrán ných druh  rostlin 

a živo ich . 

K28NS, K29NS, K30NS, K31NS: Plochy jsou navrženy k zalesn ní v rámci rozsáhlých 
travních porost , n které v návaznosti na lesní porosty. Nyní se zde nacházejí travní porosty 
mezofilního charakteru, které jsou koseny a jsou vhodným biotopem ch ástala polního (siln  
ohrožený druh), jehož výskyt byl doložen v okolí ploch v roce 2005 a 2007. 

Plochy  se  nacházejí  mimo  území  PO  Králický  Sn žník.  Realizací  zám ru  dojde  ke  ztrát  a  
fragmentaci aktuáln  užívaného biotopu ch ástala polního a významnému ovlivn ní jeho 
po etnosti v PO. 
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Katastrální území Kun ice pod Králickým Sn žníkem: 

Z15KU, Z16KU: Plochy navazují áste  na roztroušenou zástavbu, kterou zahuš ují 
v nadmo ské výšce cca 670 m n.m. Nyní zde nalezneme travní porosty, kterou jsou paseny 
nebo koseny, jedná se o p echodový typ mezi mezofilními ovsíkovými loukami a 
trojšt tovými, které jsou biotopem ohroženého vstava e mužského (NDOP AOPK R 2014). 
Dominantními druhy jsou ovsík vyvýšený, psine ek tenký, chrpa lu ní, hvozdík kropenatý, 

ezalka skvrnitá, kopretina bílá, vrati  obecný, eb ek obecný, kokrhel menší, 
na podmá ených místech pak hojn  tužebník jilmový, d hel lesní a krabilice chlupatá. 

Na okraji ploch nalezneme na mezích jasan ztepilý, javor klen, olši šedou, t eše  pta í a r ži 
šípkovou. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního nebyl v rámci 
dot ených travních porost  zjišt n. 

Vzhledem ke kvalit  dot ených travních porost , které jsou biotopem zvlášt  chrán ného 
druhu (vstava  mužský) nedoporu ujeme zám ry k realizaci. 

ed realizací zám ru bude proveden biologický pr zkum území v jarním a letním období. 
i využití plochy budou respektovány biotopy a populace zvlášt  chrán ných druh  rostlin 

a živo ich . 

Z17KU: Plocha áste  navazuje na zastav né území obce. Je navržena v rámci travních 
porost  mezofilního charakteru, okrajov  jsou porosty z ásti ruderalizované, na ásti se 
nachází nálet jasanu ztepilého, b ízy b lokoré, vrby k ehké a st emchy pozdní. Byl zde 
potvrzen výskyt siln  ohroženého vstava e mužského. Ve st ední ásti je terén podmá en 
s dom. tužebníku jilmového, metlice trstnaté, sítiny. Vyskytuje se zde také ohrožený vstava  
májový a vemeník dvoulistý, dále siln  ohrožený vstava  mužský a ohrožená lilie zlatohlavá. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Vzhledem k výskytu n kolika zvlášt  chrán ných druh  rostlin nedoporu ujeme zám r 
k realizaci. 

ed realizací zám ru bude proveden biologický pr zkum území v jarním a letním období. 
i využití plochy budou respektovány biotopy a populace zvlášt  chrán ných druh  rostlin 

a živo ich . 

Z19KU: Plocha navazuje na souvisle zastav né území obce. Nachází se zde na ásti ruderální 
porost v dolní ásti podmá ený s dom. rákosu obecného, na svahu je mezofilní ovsíková 
louka extenzivn  pasena. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2009 zde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního, její realizací tedy dojde ke ztrát  užívaného teritoria ch ástala, který je siln  
ohroženým druhem a k významnému ovlivn ní ásti populace, která komunikuje s populací 
na území PO. 

Z20KU: Na ásti již prob hla skrývka ornice pro výstavbu rodinného domu. Na ásti se 
nachází ruderální porost a vzrostlý nálet vrby jívy, jasanu ztepilého a javoru klenu. 
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Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z21KU: Plocha je navržena u dolní stanice lyža ského vleku. Na ploše se vyskytuje 
zar stající ovsíková louka (dom. vrbka úzkolistá, star ek vej itý, pchá e, krabilice chlupatá), 
na ásti nálet b ízy b lokoré, t ešn  pta í, jasanu ztepilého, vrby jívy, na ásti plochy je 
skládka d eva. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z22KU: Na ploše se nacházejí neobhospoda ované travní porosty, které jsou ruderalizované. 
Dom. zde druhy jako je krabilice chlupatá, psárka lu ní, bojínek lu ní, bolševník obecný, 
kop iva dvoudomá, svízel p ítula, vikev pta í, star ek vej itý, na ásti nálet b ízy b lokoré, 
vrby jívy, javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z23KU:  Plocha  je  umíst na  u  místní  komunikace,  vyskytuje  se  zde  travní  porost  s  dom.  
ovsíku vyvýšeného, srhy lalo naté, bojínku lu ního, vtroušen eb ek obecný, t ezalka 
skvrnitá, vikev pta í, hrachor lu ní, který je využíván jako pastvina. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. 

Z24KU: Rozsáhlá plocha navazuje na zastav né území obce. Travní porosty jsou koseny nebo 
spásány, na ásti vzrostlý nálet javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. 

Z25KU: Plocha se nachází u silni ní komunikace v proluce stávající zástavby. Nalezneme zde 
kulturní se enou louku. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z26KU: Plocha se nachází u silni ní komunikace a na ásti je p ístupová komunikace 
k domu. Na ásti se vyskytují travní porosty kulturní louky. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z51KU: Plocha se nachází na lu ní enkláv  v nadmo ské výšce cca 880 m n.m. v míst  ruiny 
vodního stavení, kde rostou nyní vzrostlé smrky ztepilé. Není zde realizována p ístupová 

komunikace ani jiná zástavba. V sou asnosti je zde zachovalá trojšt tová louka s vysokou 
diverzitou kvetoucích rostlin s p echodem do horské smilkové louky. Porosty jsou pravideln  
koseny. Jedná se o biotop zvlášt  chrán ných druh  živo ich  – ch ástala polního, zmije 
obecné a ješt rky živorodé. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2014 zde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem. Dále budou ovlivn ny biotopy dalších zvlášt  chrán ných 
druh . Nová zástavba by m la významný vliv na živou p írodu a ást populace ch ástala 
polního, která komunikuje s populací na území PO. 
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Z52KU: Plocha jižním okrajem navazuje na zastav né území obce. Jedná se o nekosenou 
vlh í louku, kde dominuje krabilice chlupatá, pchá e, star ek vej itý, kakost lesní, svízel 

ítula, hojn  nálet javoru klenu, i staré jablon  domácí. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z64KU: Plocha navazuje na zázemí rekrea ní chaty Junior v nadmo ské výšce cca 700 m 
n.m. a je navržena v rámci kosených travních porost  trojšt tových luk, na ásti se vyskytuje 
pchá ová louka. V porostu dominuje kost ava ervená, trojšt t žlutavý, psine ek tenký, vikev 
pta í, hrachor lu ní, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, prysky ník prudký, tomka vonná, 
medyn k vlnatý, hvozdník kropenatý, bojínek lu ní, na vlh ích nekosených místech pak 
dev tsil bílý, sítina rozkladitá, pchá e, místy také hojn  ostružiník k ovitý a š ovík tupolistý. 
Realizací zám ru dojde ke ztrát  p írodního biotopu. V rámci pchá ové louky je doložen 
výskyt desítek ohrožených vstava  májových (NDOP AOPK R 2014). Plocha leží mimo 
území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

ed realizací zám ru je vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a aktuální biologický 
pr zkum p ímo dot ené plochy. Výstavbu je vhodné situovat mimo biotop zvlášt  chrán ných 
druh  rostlin a zachovat stávající hydrologický režim území, velikost návrhové plochy je 
vhodné redukovat. 

Z66KU: Plocha se nachází v sousedství zem lského družstva. Vyskytuje se zde vzrostlý 
nálet vrby k ehké, vrby jívy, b ízy b lokoré, smrku ztepilého a javoru klenu. Travní porosty 
jsou ruderalizované s dom. š ovíku tupolistého, kop ivy dvoudomé, bolševníku obecného, 
bršlice kozí nohy a svízele p ítuly. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a dot ené biotopy nejsou vhodné pro výskyt 
ch ástala polního. 

Z94KU: Plocha zahrnuje p ístupovou komunikaci k lanové dráze a okolí vodního toku, kde se 
nachází b ehový porost s dominancí olší, javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z95KU: Plocha je umíst na u silni ní komunikace a nachází se zde se ená kulturní louka. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z99KU*: V rámci plochy již probíhá výstavba rodinného domu. Je zde realizována nová 
ístupové komunikace. Plocha je na svahu, nyní zde nalezneme travní porosty, které díky 

absenci pé e jsou ruderalizované, vyskytuje se zde i mladý nálet listnatých druh  d evin, na 
ásti vzrostlé jasany ztepilé a javory kleny. 

Západn  od plochy byl v jejím sousedství detekován v roce 2014 výskyt ch ástala polního, 
plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník a její realizací nebude p ímo dot en 
hnízdní biotop ch ástala polního. 

Z115KU: Plocha navazuje na sportovišt , nachází se zde ruderální porost, na ásti je vzrostlý 
nálet vrby jívy, jasanu ztepilého a javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 98 (celkem 150) 

Z116KU: Plocha je umíst na u silni ní komunikace a nachází se zde se ená kulturní louka, na 
ásti vzrostlý nálet vrby jívy, v podrostu chrastice rákosovitá. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z137KU: Plocha je navržena v proluce mezi sou asnou zástavbou. Vyskytují se zde travní 
porosty, které jsou koseny. Dominují zde druhy jako ovsík vyvýšený, kost ava ervená, 
bojínek lu ní, psárka lu ní, tomka vonná, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, hrachor lu ní, 
bolševník obecný, svízel bílý. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, ch ástal polní zde nebyl zjišt n. 

Z139KU: Plocha navazuje na souvisle zastav né území obce. Je zde kosený travní porost 
s náletem r že šípkové a javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z140KU: V rámci plochy se nyní nachází dolní stanice lanové dráhy, parkovišt  a obslužný 
objekt pokladny. Travní porosty zde byly narušeny p i terénních úpravách a nep edstavují 
vhodný biotop ch ástala polního. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z141KU: Plocha je navržena ve volné krajin . Nachází se zde kosené travní porosty kulturní 
louky a na mezích vzrostlý nálet jasanu ztepilého a javoru klenu. 

ed realizací zám ru je vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník.V okolí plochy byl v roce 2014 zjišt n 
výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k ovlivn ní aktuáln  užívaného biotopu 
ch ástala polního, který je siln  ohroženým druhem, dále k fragmentaci jeho vhodného 
biotopu. Výstavba by znamenala významné ovlivn ní ásti populace, která komunikuje 
s populací na území PO. 

K42KU: Plocha se nachází v rámci stávajícího lyža ského areálu a je navržena v okolí nov  
plánované lanové dráhy, kde jsou nyní v provozu lyža ské vleky. Na ploše se vyskytují travní 
porosty mezofilních ovsíkových luk s p echodem ke smilkovým porost m. Louky jsou 
paseny, na ásti koseny. Na mezích náletové d eviny (javor klen, je áb pta í, topol osika, 
jasan ztepilý). 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

K43KU: Plocha je navržena pro rozší ení stávající sjezdové trati u lanové dráhy. Na ploše se 
vyskytují travní porosty mezofilních ovsíkových luk s p echodem ke smilkovým porost m. 
Louky jsou paseny. Na mezích náletové d eviny (javor klen, je áb pta í, topol osika, jasan 
ztepilý). 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 
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Katastrální území Staré M sto pod Králickým Sn žníkem: 

Z1SM: Plochu nalezneme u silni ní komunikace a je navržena v návaznosti na zastav né 
území. Nyní zde roste nálet vrb, v travním nekoseném porostu dom. krabilice chlupatá, ovsík 
vyvýšený, vrati  obecný, t ezalka skvrnitá a pelyn k ernobýl. 

V roce 2005, 2007 a 2014 byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  
užívaného teritoria ch ástala, který je siln  ohroženým druhem a významnému ovlivn ní jeho 
populace na území PO. 

Z2SM: Plocha je navržena u silni ní komunikace v návaznosti na zastav né území. Nyní se 
zde nacházejí kosené kulturní louky. 

V roce 2005, 2007 a 2014 byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se 
nachází mimo území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  
užívaného teritoria ch ástala, který je siln  ohroženým druhem a vzhledem k situování plochy 
u hranice PO k významnému ovlivn ní jeho populace na území PO. 

Z3SM, Z4SM: Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastav né území. Nyní se zde nachází 
kulturní kosené louky s dom. kost avy ervené, hojn  bojínek lu ní, srha lalo natá, škarda 
dvouletá, t ezalka skvrnitá, vikev pta í, místy ruderalizována s pchá em rolním a š ovíkem 
tupolistým. 

V roce 2014 byl v sousedství ploch zjišt n výskyt ch ástala polního, plochy se nachází na 
území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria 
ch ástala, který je siln  ohroženým druhem, a k významnému ovlivn ní jeho populace na 
území PO. 

Z5SM, Z6SM, Z7SM, Z100SM, Z110SM, P2SM, P3SM, P4SM, P5SM, P6SM, P19SM, 
P32SM: Plochy jsou navrženy v zastav ném území. Nevyskytují se zde žádné p írodní 
biotopy. 

Plochy se nacházejí na území PO Králický Sn žník, ale vzhledem ke své poloze a charakteru 
vegetace nep edstavují vhodný biotop ch ástala polního. 

Z8SM: Plocha je navržena v rámci zastav ného území, nyní je využívána k chovu 
hospodá ských zví at. Roztroušen  se zde vyskytují d eviny jako je b íza b lokorá, vrba jíva, 
mod ín opadavý, dolní ást je podmá ená, hojn  zde rostou sítiny. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z9SM:  Rozsáhlá  plocha  je  navržena  v  rámci  travních  porost  na  okraji  zastav ného  území.  
Travní porosty jsou kosené, mezi dominantní druhy pat í pampeliška léka ská, eb ek 
obecný, kostival léka ský, kerblík lesní, na ásti je pastvina, ást je využívána jako pole pro 

stování brambor. V severní ásti na svahu nálet b ízy b lokoré, topolu osiky, jasanu 
ztepilého a javoru klenu. 

V roce 2007 a 2014 byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  
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užívaného teritoria ch ástala, který je siln  ohroženým druhem a k významnému ovlivn ní 
jeho populace v pta í oblasti. 

Z14SM: Plocha je sou ástí zastav ného území, na v tšin  plochy se nachází zahrádká ská 
kolonie. V jižní ásti plochy nalezneme mezofilní ovsíkovou louku a náletový porost 
listnatých druh  d evin. Plocha se nachází v PO Králický Sn žník, ale vzhledem k charakteru 
vegetace a jejímu umíst ní v rámci zastav ného území není vhodným biotopem ch ástala 
polního. 

Z56SM: Plocha je navržena ve volné krajin . Nachází se zde travní porosty, které zar stají 
náletem javoru klenu a r že šípkové. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V bezprost edním okolí plochy byl 
v roce 2014 zjišt n výskyt ch ástala polního. Její realizací by došlo ke ztrát  jeho užívaného 
biotopu a k významnému ovlivn ní jeho populace v PO. 

Z78SM: Plocha zahrnuje zázemí dolní stanice lyža ského vleku, kde je také parkovišt , na 
ásti nalezneme ruderální porosty a nálet olše šedé, b ízy b lokoré, vrby jívy, jasanu ztepilého 

a vrby k ehké. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. V minulosti zde byl doložen výskyt ch ástala 
polního, nyní vzhledem k charakteru vegetace a užívání pozemku nep edstavuje vhodný 
biotop ch ástala polního. 

Z79SM: Plocha navazuje na zastav né území. Nyní je využívána k pastv  koní a koz, na ásti 
jsou kosené kulturní louky. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Vzhledem k užívání plochy pro intenzivní pastvu 
není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z98SM: Plocha navazuje na sportovní areál. Nyní se zde nacházejí na v tšin  plochy 
antropogenn  ovlivn ná rostlinná spole enstva a zpevn né plochy. Na okraji pak nálet javoru 
klenu. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vzhledem k charakteru vegetace 
vhodný biotop ch ástala polního. 

Z109SM: Plocha se nachází v áste né návaznosti na roztroušenou zástavbu m sta. Nyní zde 
nalezneme travní porosty a roztroušen  také vzrostlé javory kleny, smrky ztepilé, olše a vrby 
jívy. 

V roce 2009 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha sousedí s hranicí PO Králický 
Sn žník. Realizací zám ru by došlo k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala a 
k významnému ovlivn ní jeho populace na území PO. 

Z111SM: Plocha je navržena mezi OV a zem lským družstvem. Travní porosty kulturní 
louky jsou paseny. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala zde nebyl 
zjišt n. Plánovanou zm nou využití dojde ke ztrát  potenciálního biotopu ch ástala polního. 
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Z128SM: Plocha je navržena v návaznosti na plochu Z109 SM. Travní porost je kosený, 
ruderalizovaný, na ásti používaný k parkování vozidel. Plocha leží na území PO Králický 
Sn žník, ale není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z131SM: Plocha se nachází v sousedství silni ní komunikace. Nacházejí se zde d eviny jako 
je jasan ztepilý, vrby, v rámci travních porost  dom. kakost lu ní, rdesno hadí ko en, kerblík 
lesní, psárka lu ní a srha lalo natá. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z160SM: Plocha je navržena u místní komunikace, bez návaznosti na zastav né území obce. 
Nyní zde nalezneme travní porosty, které jsou kosené. Dominuje zde kost ava ervená, srha 
lalo natá, hojn  také pampeliška léka ská, prysky ník prudký, t ezalka skvrnitá, vikev pta í, 
jetel lu ní. 

V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z161SM: Plocha je situována na prudkém svahu. Vyskytují se zde travní porosty a nálet 
javoru klenu, smrku ztepilého a jasanu ztepilého. Souvislý porost náletových d evin byl 
z východní ásti plochy odstran n. V lu ním porostu dom. ovsík vyvýšený, vikev pta í, 
star ek vej itý, škarda dvouletá, bojínek lu ní, t ezalka skvrnitá. 

V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z162SM: Plocha je navržena mimo zastav né území. Nyní se zde nachází ruderální vegetace 
a menší chatka. P i okraji nálet javoru klenu, vrby jívy a topolu osiky. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a p ímo dot ené území není vhodným biotopem 
ch ástala polního. 

Z163SM: Plocha je navržena mimo zastav né území, na okraji kosené kulturní louky. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. Realizací 
zám ru dojde ke ztrát  potenciálního biotopu ch ástala polního. 

Z164SM, Z165SM: Plochy jsou navrženy v návaznosti na zastav né území. Nyní se zde 
nacházejí kosené kulturní louky a náletové porosty d evin (smrk ztepilý, javor klen, jasan 
ztepilý, mod ín opadavý, b íza b lokorá, vrba jíva, topol osika). 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. Realizací 
ploch dojde k úbytku potenciálního biotopu ch ástala polního. 

K15SM: Plocha je navržena pro stavbu vodní nádrže mimo zastav né území. V sou asnosti se 
zde nachází podmá ená pchá ová louka, která je místy ruderalizovaná. P i okrajích plochy 
jsou kosené kulturní louky. Na ásti plochy nálet vrby jívy a olší. 
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Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2005 a 2007 zde byl zjišt n 
výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do jeho aktuáln  užívaného 
teritoria a tím významnému ovlivn ní ásti populace, která komunikuje s populací na 
území PO. 

K16SM: Plocha je navržena pro realizaci suchého poldru mezi zastav ným územím Starého 
sta a osady Kv tná. Na v tšin  plochy se nacházejí nivní louky, na ásti jsou kosené. 

V porostu dom. chrastice rákosovitá, pchá e, ost ice t eslicovitá, tužebník jilmový, kolem 
toku Krupá hojn  dev tsil bílý. V b ehovém porostu dom. olše šedá, dále jasan ztepilý a javor 
klen, v podrostu star ek vej itý, netýkavka ned tlivá. Dle nálezové databáze ochrany p írody 
(NDOP AOPK R 2014) byl v rámci plochy zjišt n výskyt zvlášt  chrán ných druh  rostlin a 
živo ich . Jedná se o ohroženou bleduli jarní, dále se zde vyskytuje siln  ohrožený ch ástal 
polní, k epelka polní a ohrožené druhy jako je uhýk obecný, užovka obojková, ješt rka 
obecná a zlatohlávek hu atý. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Realizace zám ru v p ípad , že nedojde ke zm  
užívání pozemku a rozsáhlým terénním úpravám, nebude p edstavovat významné ovlivn ní 
populace ch ástala polního. 

K17SM: Plocha je navržena pro stavbu vodní nádrže mimo zastav né území v sousedství 
plochy K15 SM. V sou asnosti se zde nachází podmá ená pchá ová louka, která je místy 
ruderalizována, ojedin le zde roste nálet vrby jívy a olší. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2005 a 2007 byl 
v bezprost edním okolí plochy zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde 
k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala polního a ztrát  jeho preferovaného 
biotopu, která znamená významné ovlivn ní ásti populace, která komunikuje s populací na 
území PO. 

K32SM: Na ploše se nachází kulturní kosená louka s dom. kost avy ervené, hojn  bojínek 
lu ní, srha lalo natá, škarda dvouletá, t ezalka skvrnitá, vikev pta í, místy je porost 
ruderalizován pchá em rolním a š ovíkem tupolistým. 

V roce 2014 byl v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází na 
území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria 
ch ástala, který je siln  ohroženým druhem, a tím k významnému ovlivn ní jeho populace. 

K33SM: Plocha se nachází mimo zastav né území a je navržena k zalesn ní. Nyní zde 
nalezneme kosenou ovsíkovou louku s dom. kost avy ervené, dále t ezalka skvrnitá, 
kontryhel, svízel bílý, jitrocel kopinatý, zvonek rozkladitý, vikev pta í, eb ek lu ní. 

V roce 2007 byl opakovan  v sousedství plochy zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde ke ztrát  aktuáln  užívaného 
teritoria ch ástala a k významnému ovlivn ní jeho populace na území pta í oblasti. 

K40SM: Plocha je navržena pro realizaci sjezdové trati mimo zastav né území podél okraje 
lesního porostu. V sou asnosti se zde nacházejí kosené travní porosty kulturní louky, které 
jsou biotopem ch ástala polního. Realizace zám ru se dotkne také biotopu zvlášt  chrán né 
ješt rky živorodé. 
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Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. S ohledem na výskyt ch ástala polního, který 
je siln  ohroženým druhem, není vhodné letní využití plochy, p ípadn  zm na pé e o travní 
porost nebo jejich narušení. 

K41SM: Plocha se nachází v návaznosti na stávající lyža ský areál a je navržena v okolí nov  
plánované lanové dráhy. Na ploše se vyskytují travní porosty mezofilních ovsíkových luk, 
které jsou koseny. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, v sousedství ploch, které jsou biotopem ch ástala 
polního. Vzhledem k této skute nosti nedoporu ujeme zm nu ve využívání pozemk  nebo 
letní užívání plochy. P ípadnou stavební innost je nutné realizovat mimo hnízdní období 
ch ástala polního. 

K51SM, K52SM: Plochy sousedí s areálem, který sloužil pro t žbu grafitu v Malém Vrbn . 
Jedná se o usazovací nádrž, v jejímž okolí nalezneme ruderální vegetaci a nálet d evin. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

K65SM: Plocha je navržena pro realizaci sjezdové dráhy s lanovkou, která vede z osady 
Št pánov na vrchol Štvanice. Její realizací budou dot eny travní porosty kulturní louky, která 
je pasena. Roztroušen  se na kamenných snosech vyskytují náletové d eviny jako je javor 
klen, jasan ztepilý, smrk ztepilý, je áb pta í a vrba jíva. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde není udáván. 
S ohledem na umíst ní zám ru v rámci vhodného biotopu ch ástala polního není vhodné 
provád t zm nu charakteru vegetace, provozování letních aktivit a pé i o travní porosty nutno 

izp sobit ochran  ch ástala polního. P ípadnou stavební innost je vhodné realizovat mimo 
hnízdní období ch ástala polního. 

K68SM: Plocha je navržena pro zem lské využití podél nezpevn né polní cesty v blízkosti 
lesního porostu. Vyskytují se zde travní porosty kulturní louky. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník. V roce 2009 zde byl doložen výskyt ch ástala 
polního a její realizací dojde k zásahu do jeho užívaného teritoria. V návrhu územního plánu 
není využití plochy blíže specifikováno. Je nezbytné k vylou ení významného vlivu na 
populaci ch ástala polního v pta í oblasti, aby nedošlo k vytvo ení zdroje trvalých rušivých 
vliv  nebo k využívání pozemku, které nebude slu itelné s požadavky ochrany ch ástala 
polního. 

K69SM: Plocha je navržena pro stavbu vodní nádrže mimo zastav né území. Nyní se zde 
nachází mezernatý porost poto ního luhu s dom. olší a vrb. Podrost je místy ruderalizovaný. 
Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 
V letech 2005, 2007 a 2014 byl v sousedících travních porostech doložen výskyt ch ástala 
polního. Realizace nádrže tedy nesmí znamenat ovlivn ní hydrologických pom  
v navazujících lu ních porostech. Stavební práce musí probíhat mimo hnízdní období 
ch ástala polního. 

P7SM: Rozsáhlá plocha je navržena v rámci stávajícího areálu. Na v tšin  plochy je povrch 
zpevn n, na okrajích nalezneme porosty náletových d evin jako je smrk ztepilý, b íza 

lokorá, je áb pta í, trávníky v okolí budov jsou nezapojené. 
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Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

P20SM: Plocha je sou ástí zastav ného území. Bez p írodních biotop , v rámci areálu jsou 
jen antropogenn  ovlivn ná travní spole enstva. Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

P25SM, P26SM: Plochy jsou navrženy pro revitalizaci objekt  a ploch, které byly využívány 
pro t žbu grafitu v Malém Vrbn . Nyní jsou zde polorozbo ené objekty, ruderální porosty a 
místy se zde nacházejí vzrostlé náletové d eviny. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep estavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Katastrální území Velké Vrbno: 

Z27VV, Z72VV: Plochy navazují na stávající zástavbu. V sou asnosti se zde nacházejí travní 
porosty kulturních luk a nálet javoru klenu. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Realizace zám ru nebude znamenat ztrátu 
ochraná sky významných spole enstev. 

Z53VV: Plocha sousedí s novým penzionem u lanové dráhy. Na ásti plochy nalezneme 
trojšt tové louky, ale na v tšin  plochy byl terénní povrch narušen p i stavb  budovy. 
Ojedin le zde nalezneme vzrostlé náletové d eviny (jasan ztepilý, javor klen). 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Realizace zám ru nebude znamenat ztrátu 
ochraná sky významných spole enstev. 

Z67VV: Plocha je navržena v sousedství chaty Paprsek. Nachází se zde v minulosti narušené 
travní porosty, které byly zasety lu ní sm sí s dom. kost avy ervené. Na nenarušených 
místech výskyt siln  ohrožené violky žluté sudetské a ohrožené p tiprstky žežulník. 

ed výstavbou je vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a také biologický pr zkum 
lokality v jarním a letním období. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z68VV: Plocha je navržena v sousedství chaty Paprsek. Nachází se zde v minulosti narušené 
travní porosty, na ásti plochy již probíhá výstavba. Východní ást plochy zasahuje do 
smrkových porost . Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. P ed výstavbou je vhodné 
provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Z69VV: Plocha navazuje na sjezdovou dráhu a je zde situována dolní stanice lanovky. Travní 
porosty lze charakterizovat jako trojšt tové louky, které byly doseté, místy narušené p i 
úprav  terénu. Dominují zde druhy jako je kost ava ervená, bika ladní, kakost lesní, jitrocel 
kopinatý, kontryhel, rozrazil rezekvítek, jetel lu ní, svízel bílý, vikev pta í, škarda dvouletá, 
místy hojn  š ovík tupolistý, bršlice kozí noha a krabilice chlupatá. Realizace zám ru nebude 
znamenat ztrátu ochraná sky významných spole enstev. Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník. 

Z70VV: Plocha je situována ve volné krajin  a v sou asnosti se zde vyskytují trojšt tové 
louky s dom. tomky vonné, trojšt tu žlutavého, srhy lalo naté, eb ku obecného, 
prysky níku prudkého, jetele lu ního, kontryhele, pampelišky léka ské, v minulosti byl lu ní 
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porost hnojen, nyní je kosen. Jižní a severní okraj plochy lemují porosty náletových d evin na 
hromadnicích  (javor  klen,  je áb  pta í  a  r že  šípková).  Realizací  zám ru  dojde  ke  ztrát  

írodních biotop . P ed realizací zám ru je vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z71VV: Rozsáhlá plocha je navržena na svažitém pozemku, kde se nyní nacházejí kulturní 
louky, které jsou paseny, na mezích pak nálet javoru klenu, t ešn  pta í, b ízy b lokoré, 
smrku ztepilého, vrby jívy a r že šípkové. Místy je patrná eutrofizace porost  a dom. zde 

ovík tupolistý. Realizací zám ru dojde ke ztrát  p írodních biotop , které jsou mimo jiné 
biotopem kriticky ohroženého jason  dymnivkového (dle NDOP AOPK R 2014). Z t chto 

vod  navrhujeme zmenšení plochy o polovinu a ponechání pouze severní ásti, která 
sousedí se silni ní komunikací. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník a výskyt 
ch ástala zde nebyl zjišt n. 

ed realizací zám ru bude proveden biologický pr zkum území v jarním a letním období. 
i využití plochy budou respektovány biotopy a populace zvlášt  chrán ných druh  rostlin 

a živo ich . 

Z73VV: Plocha je navržena v sousedství P10 VV. Nachází se zde trojšt tové louky s dom. 
tomky vonné, trojšt tu žlutavého, srhy lalo naté, eb ku obecného, prysky níku prudkého, 
jetele lu ního, kontryhele, pampelišky léka ské, svízele bílého a bolševníku obecného. 
Realizací zám ru dojde ke ztrát  p írodních biotop . Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník. 

Z74VV: Plocha je situována v sousedství budoucí sjezdové dráhy na vrcholu V trov. 
Vyskytují se zde náletové d eviny (jasan ztepilý, je áb pta í, javor klen) a trojšt tová louka 
s p echodem ke smilkovým loukám. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, ch ástal 
polní zde nebyl zjišt n. 

ed realizací zám ru je vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Z118VV: Plocha je sou ástí zázemí lanové dráhy. Na v tšin  plochy je parkovišt , na ásti se 
vyskytuje vysokobylinná vegetace, kde dominuje dev tsil bílý, kerblík lesní, ech ice vonná, 
všedobr horský, krabilice chlupatá a maliník. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z119VV: Plocha je situována u p ístupové silni ní komunikace. Nyní zde nalezneme 
ruderalizovaný travní porost, kde dominuje dev tsil bílý, pchá e, š ovík tupolistý, všedobr 
horský, krabilice chlupatá, pampeliška léka ská, v okolí javory kleny a vrby jívy. 

Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z120VV: Plocha je situována v prostoru mezi silni ní komunikací a vodním tokem, kde 
dominuje dev tsil bílý a kerblík lesní. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

Z121VV: Plocha byla navržena p i okraji obce v sousedství silni ní komunikace pro dopravní 
infrastrukturu. Nyní zde nalezneme trojšt tovou louku, která je kosena, p i okraji vzrostlý 
nálet listnatých d evin. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Zm nou využití nesmí 
dojít k negativnímu ovlivn ní kvality vody ve Vrbenském potoku. 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 106 (celkem 150) 

 K9VV: Plocha se nachází u sou asné sjezdové dráhy a je navržena pro realizaci vodní 
nádrže, pravd podobn  pro ú ely zasn žování. Realizace zám ru bude znamenat ztrátu 
lu ních porost  kulturní louky a dojde k zásahu do lesního porostu. Plocha leží mimo území 
PO Králický Sn žník. S ohledem na situování plochy ve volné krajin  je vhodné realizovat 
vodní nádrž p írod -blízkým charakterem. 

K34VV: Rozsáhlá plocha je navržena pro realizaci sjezdové trati a lanové dráhy. Její realizací 
dojde ke ztrát  lesních porost  s dom. smrku ztepilého. Ojedin le je p imíšen javor klen a 
je áb pta í. Ovlivn ny také budou travní porosty, které tvo í kosené trojšt tové louky, v nižší 
nadmo ské výšce se jedná o kulturní louky. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

ed realizací stavby je vhodné provést hodnocení vlivu zám ru na krajinný ráz a na lesní 
ekosystémy. Vzhledem ke kvalit  lu ních porost  není vhodné provád t rozsáhlé terénní 
úpravy, p ípadn  využívat sjezdovou dráhu pro realizaci letních aktivit. 

K53VV, K54VV, K55VV: Plochy jsou navrženy v návaznosti na sou asnou sjezdovou tra  u 
chaty Paprsek. Plochy K53 a K54 se nacházejí v rámci smrkových porost , plocha K55 na 
narušeném terénu, kde nalezneme pouze sporadickou vegetaci s dom. metlice trsnaté, 
metli ky k ivolaké a sítiny. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

K56VV, K57VV: Plochy jsou navrženy v rámci plánované sjezdové dráhy, kde se nyní 
vyskytují kosené travní porosty. Jedná se o mezofilní ovsíkové louky s dom. kost avy ervené 
s p echodem ke kulturním loukám. Na ploše K57 se vyskytují i náletové d eviny jako je javor 
klen, jasan ztepilý, smrk ztepilý, topol osika. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník, 
výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

K58VV: Plocha sousedí s plochou K9 VV a její realizace bude znamenat zásah do lesních 
porost . Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Realizací zám ru nebudou ovlivn na 
ochraná sky cenná spole enstva. 

K59VV: V rámci plochy je plánována nová sjezdová dráha s lanovkou. Její realizace bude 
znamenat ztrátu lesních porost . Jedná se o smrkové monokultury, které byly vysázeny na 
místech bývalých pastvin. V porostech jsou patrné kamenné snosy, kde rostou javory kleny a 
jasany ztepilé, místy i je áby pta í. Ovlivn ny budou i travní porosty, které jsou paseny, jedná 
se o kulturní louky. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. P ed realizací zám ru je 
vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a vlivu na lesní ekosystémy. 

K61VV, K62VV, K63VV: Plochy jsou navrženy v rámci smrkových porost , které vznikly 
zalesn ním p vodních pastvin. Na kamenných snosech, které nalezneme roztroušen  v rámci 
návrhových ploch, nalezneme vzrostlé javory kleny, jasany ztepilé a je áby pta í. V rámci 
plochy Z61 VV listnaté d eviny p evažují. Odlesn ním dojde k ovlivn ní krajinného rázu. 
Podél pramenných stružek se vyskytuje ohrožený prstnatec májový. P i okraji lesního porostu 
výskyt ohroženého vemeníku dvoulistého a p tiprstky žežulník. P ed realizací zám ru je 
nezbytné provést hodnocení jeho vlivu na lesní ekosystémy. P i kácení porostu nesmí být 
narušen hydrologický režim území a navazující lu ní porosty. Plocha leží mimo území PO 
Králický Sn žník. 

P9VV: Plocha sousedí s plochou Z121 VV a zastav ným územím obce. Na ásti je kosený 
porost trojšt tové louky, na ásti sekaný trávník a vzrostlé smrky ztepilé u chaty Olšanka. 
Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 
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P10VV: Nyní je zde skládka, ke které vede panelová cesta, travní porosty jsou eutrofizované. 
V okolí vzrostlé javory kleny, vrby jívy, r že šípkové. Plocha leží mimo území PO Králický 
Sn žník. 

Katastrální území Malé Vrbno: 

Z28MV: Plocha navazuje na roztroušenou zástavbu obce. Nyní zde nalezneme porost 
dev tsilu bílého, vzrostlé javory kleny, jasany ztepilé a je áby pta í. Plocha leží mimo území 
PO Králický Sn žník. Realizací zám ru nebudou narušena ochraná sky cenná spole enstva. 

Z117MV: Plocha navazuje na roztroušenou zástavbu obce. Nyní zde nalezneme porost 
dev tsilu bílého, vzrostlé javory kleny a jablon  domácí. Plocha leží mimo území PO 
Králický Sn žník. Realizací zám ru nebudou narušena ochraná sky cenná spole enstva. 

P21MV, P22MV, P23MV, P24MV: Plochy jsou navrženy pro revitalizaci objekt  a ploch, 
které byly využívány pro t žbu grafitu. Nyní jsou zde polorozbo ené objekty, ruderální 
porosty a místy vzrostlé náletové d eviny. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 
Realizací zám ru nebudou narušena ochraná sky cenná spole enstva. 

Katastrální území St íbrnice: 

Z29ST: Plocha je situována v sousedství lyža ského vleku, jedná se o nekosenou louku s dom. 
psine ku tenkého, na ásti skládka d eva a d evoodpadu, kde v porostu dom. star ek vej itý, 
hojn  také nálet javoru klenu a olše šedé. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem 
nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z30ST: Plocha áste  navazuje na zastav né území obce, vyskytuje se zde travní porost 
s dom. psine ku tenkého, hojn  také nálet olše šedé, nekoseno. Plocha není sou ástí PO 
Králický Sn žník a nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z31ST: Pom rn  rozsáhlá plocha na okraji osady Rumburk. Na ásti již byla provedena 
skrývka ornice, na v tšin  plochy se vyskytuje nekosený lu ní porost s dom. travin, 
z kvetoucích druh  pak hojn  t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, prysky ník prudký, 
bolševník obecný, jitrocel kopinatý. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník a výskyt 
ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z32ST: Pom rn  rozsáhlá plocha na okraji osady Rumburk. Nyní využívána k pastv  skotu. 
V porostu dominuje srha lalo natá, ovsík vyvýšený, psárka lu ní, psine ek tenký, ernohlávek 
obecný, jitrocel kopinatý, pampeliška léka ská, t ezalka skvrnitá. P i okraji vzrostlý jasan 
ztepilý. 

Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2010 zde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem a k významnému ovlivn ní jeho populace v pta í oblasti. 

Z33ST: Plocha je navržena p i místní silni ní komunikaci v návaznosti na zastav né území. 
Nyní se zde nachází plechová hala, v okolí ruderální vegetace (kop iva dvoudomá, š ovík 
tupolistý), na ásti travní porost s dom. psine ku tenkého, škardy dvouleté, vrati e obecného, 

ezalky skvrnité. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník. 
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Z34ST: Plocha je situována v návaznosti na zastav né území osady Rumburk. Nyní se zde 
nachází kosená kulturní louka. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník. Výskyt ch ástala 
polního zde nebyl zjišt n. 

Z35ST: Plocha se nachází v sousedství rekrea ního objektu, nyní je využívána k pastv  koní. 
Roste zde n kolik smrk  ztepilých a mod ín  opadavých. V okolí ruderální vegetace. Plocha 
není sou ástí PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z36ST: Na ploše se nachází v západní ásti nálet javoru klenu, ve východní lu ní porost 
s dom. psine ku tenkého, t ezalky skvrnité, eb ku obecného, prysky níku prudkého a 
jitrocele kopinatého. Plocha se nenachází na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala 
polního zde nebyl zjišt n. 

Z37ST, Z38ST: Plochy jsou navrženy v áste né návaznosti na zastav né území obce. Nyní 
se zde nacházejí kosené kulturní louky, kde dominuje pampeliška léka ská, jetel lu ní, 
kost ava ervená, bojínek lu ní. 

V roce 2014 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází mimo území PO 
Králický Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala, 
který je siln  ohroženým druhem a k významnému ovlivn ní ásti populace, která 
komunikuje s populací na území PO. 

Z55ST: Plocha je navržena na svahu v proluce v zastav ném území obce. Nyní zde nalezneme 
nekosený lu ní porost s náletem b ízy b lokoré, je ábu pta ího, také vzrostlé smrky ztepilé. 
V travním porostu dom. ovsík vyvýšený, srha lalo natá, bojínek lu ní, t ezalka skvrnitá, 
vrbka úzkolistá, star ek vej itý a jitrocel kopinatý. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  potenciálního 
biotopu ch ástala polního. 

Z80ST: Plocha navazuje na nov  realizovanou výstavbu rekrea ních objekt  na svažitém 
pozemku. V jižní ásti plochy je terén podmá en, v porostu dom. dev tsil bílý. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z81ST: Plocha je situována podél nov  vybudované p ístupové komunikace a nových 
rekrea ních objekt . Na ásti plochy je kosená ovsíková louka, na ásti ruderální porost 
s dom. metlice trstnaté, star ku vej itého, svízele bílého, vikve pta í a jetele lu ního. Podél 
cesty vzrostlý nálet javoru klenu. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného 
biotopu ch ástala polního. 

Z82ST: Plocha je navržena v sousedství plánované sjezdové dráhy a zahrnuje kulturní porosty 
s dom. ovsíku vyvýšeného, srhy lalo naté, dále zde roste t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, 
jitrocel kopinatý, kontryhel a zvonek rozkladitý, který byly v minulosti narušeny. Na v tšin  
plochy nálety javoru klenu, vrby jívy a olše šedé. Plocha leží na území PO Králický Sn žník 
mimo aktuáln  užívaný biotop ch ástala polního a nep edstavuje jeho vhodný biotop. 
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Z83ST: Plocha je navržena v návaznosti na zastav né území obce. Nachází se zde nyní 
nekosené travní porosty s dom. ovsíku vyvýšeného, svízele p ítuly, bršlice kozí nohy, škardy 
dvouleté a kop ivy dvoudomé. Na mezích pak roste jasan ztepilý, javor klen, olše šedá a vrba 
jíva. V severní ásti plochy se vyskytuje kosená kulturní louka. Plocha není sou ástí PO 
Králický Sn žník, výskyt ch ástala zde nebyl zjišt n. 

Z84ST: Plocha je navržena pro realizaci dolní stanice lanové dráhy v blízkosti St íbrnického 
potoka. Terénní povrch zde byl v minulosti narušen a vyskytuje se zde jen sporadická 
vegetace s p evahou ruderálních druh . Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem 
svým charakterem není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z85ST: Plocha je navržena v blízkosti silni ní komunikace u kapli ky mimo území PO 
Králický Sn žník, kde roste vzrostlá lípa malolistá, kterou je vhodné p i realizaci zám ru 
zachovat. Lu ní porost je kosený s dom. druh  mezofilních ovsíkových luk, na ásti nálet 
javoru klenu, jasanu ztepilého a olše šedé. Výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z86ST: Plocha je navržena v návaznosti na zastav né území na okraji travních porost . Porost 
je zde nekosený s p evahou konkuren  silných druh  jako je pchá  rolní, srha lalo natá, 

hel lesní, bršlice kozí noha, krabilice chlupatá. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník. 
Výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 

Z87ST: Plocha je navržena v prostoru dolní stanice lanové dráhy, kde se nachází parkovišt . 
Bez p írodních biotop . Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale není vhodným 
biotopem ch ástala polního. 

Z96ST: Plocha sousedí se silni ní komunikací, nyní je využívána pro ustájení kon . Vyskytují 
se zde navážky zeminy s ruderální vegetací, také nálet topolu osiky. Plocha není sou ástí PO 
Králický Sn žník, svým charakterem není vhodná pro výskyt ch ástala polního. 

Z103ST: V sou asnosti je pozemek využíván jako pastvina. Nalezneme zde vrostlé javory 
kleny a jasany ztepilé. V ruderální vegetaci dom. star ek vej itý, lopuch plstnatý, pelyn k 
ernobýl a krabilice chlupatá. Plocha není sou ástí PO Králický Sn žník, svým charakterem 

není vhodná pro výskyt ch ástala polního. 

Z104ST: Na ploše se nachází objekty zem lské výroby, v okolí ruderální vegetace, na ásti 
plochy náletové d eviny (lípa malolistá, jasan ztepilý). Podél St íbrnického potoka se 
vyskytuje mezernatý porost jasanu ztepilého, vrby jívy, olše a javoru klenu. Plocha není 
sou ástí PO Králický Sn žník, svým charakterem není vhodná pro výskyt ch ástala polního. 

Z105ST: Z plochy byl odstran n vzrostlý nálet jasanu ztepilého, javoru klenu, b ízy b lokoré, 
vrby jívy a topolu osiky. Nyní se zde vyskytuje p evážn  ruderální vegetace a výmladky 

evin. Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem 
ch ástala polního. 

Z106ST: Plocha je nyní využívána jako sportovišt . Plocha se nachází mimo území PO 
Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z107ST: Plocha je navržena podél silni ní komunikace. Vyskytuje se zde kosená nivní louka 
s dom. krabilice chlupaté, kostivalu léka ského, š ovíku tupolistého, lopuchu plstnatého, 
hojn  dev tsil bílý. Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník a výskyt ch ástala 
zde nebyl zaznamenán. 
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Z108ST: Plocha se nachází na strmém svahu, kde byl vyklu en nálet listnatých druh  d evin, 
na ásti nivní louka. Hojn  zde rostou výmladky javoru klenu a b ízy b lokoré. Plocha se 
nachází mimo území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z122ST: Plocha je navržena podél silni ní komunikace v blízkosti záchytného parkovišt . 
Vyskytují se zde ruderalizované travní porosty a vzrostlý nálet javoru klenu. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z123ST: Plocha je navržena u silni ní komunikace, p evažuje ruderální vegetace a p i okraji 
se nacházejí vzrostlé javory kleny a jasany ztepilé. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, 
ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z124ST: Plocha je navržena v sousedství místní silni ní komunikace jako zázemí plochy pro 
sportovní využití K46 ST. Nyní je využívána k pastv  skotu, p i okraji vzrostlý mod ín 
opadavý a smrk ztepilý. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. Výskyt ch ástala 
polního byl zjišt n v sousedících travních porostech. Vzhledem ke kapacit  zám ru a malé 
velikosti ovlivn ného biotopu, nebude zm na ve využívání plochy znamenat významné 
ovlivn ní populace ch ástala polního v pta í oblasti. 

Z143ST: Plocha je navržena podél místní obslužné komunikace mimo zastav né území obce. 
Nyní jsou travní porosty využívány jako pastvina. 

V roce 2005 zde byl zjišt n výskyt ch ástala polního, plocha se nachází na území PO Králický 
Sn žník. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného teritoria ch ástala polního, 
který je siln  ohroženým druhem, a k významnému ovlivn ní jeho populace na území pta í 
oblasti. 

Z144ST: Plocha je navržena ve volné krajin  bez návaznosti na sou asnou zástavbu obce. 
Realizace bude znamenat ztrátu vysokobylinných travních porost  (dev tsil bílý, tužebník 
jilmový, svízel p ítula, kop iva dvoudomá) a náletových d evin v niv  St íbrnického potoka. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, výskyt ch ástala polního zde nebyl zjišt n. 
Realizací zám ru dojde ke ztrát  jeho potenciálního biotopu. 

Z145ST: Plocha je navržena v blízkosti horní stanice plánované lanové dráhy. Je situována ve 
volné krajin  bez návaznosti na sou asnou zástavbu obce a na území PO Králický Sn žník. 
Nyní se zde nachází kulturní louka a nálet javoru klenu a smrku ztepilého. Výskyt ch ástala 
polního zde nebyl zjišt n. Realizací zám ru dojde ke ztrát  jeho potenciálního biotopu. 

Z146ST: Plocha byla navržena v rámci kulturní louky v blízkosti plánované sjezdové dráhy 
mimo zastav né území obce. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde 
ke ztrát  potenciáln  vhodného biotopu ch ástala polního. 

Z147ST: Plocha je navržena podél St íbrnického potoka v návaznosti na plochu Z80 ST. Na 
ploše nalezneme liniový porost olší a vrb. Podrost je ruderalizovaný. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale dle charakteru vegetace nep edstavuje vhodný 
biotop ch ástala polního. 
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Z148ST, Z149ST, Z167ST, Z168ST: Plochy jsou navrženy pro sportovní využití p i okraji 
plánované sjezdové dráhy v sousedství lesních porost  mimo zastav né území obce. Plochy 
leží na území PO Králický Sn žník. Jejich realizace bude znamenat ztrátu travních porost  
kulturní louky, které jsou potenciálním biotopem ch ástala polního. 

Z150ST: Plocha je situována v niv  St íbrnického potoka mimo zastav né území obce na 
území PO Králický Sn žník. V sousedství je nov  vybudován d ev ný srub. Realizace bude 
znamenat ztrátu vysokobylinných travních porost  (dev tsil bílý, tužebník jilmový, svízel 

ítula, kop iva dvoudomá), které jsou ruderalizované a porost  náletových d evin. Vzhledem 
k charakteru vegetace, bude výstavba znamenat ztrátu potenciálního biotopu ch ástala 
polního. 

Z169ST: Plocha je navržena v blízkosti St íbrnického potoka a lanové dráhy. V rámci plochy 
byl již terénní povrch narušen, na ásti plochy dojde k zásahu do b ehové porostu 
St íbrnického potoka, kde dominuje olše šedá, javor klen a vrba jíva. Plocha se nachází na 
území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z170ST, Z171ST: Plochy jsou navrženy v prostoru mezi silni ní komunikací a korytem 
St íbrnického potoka v proluce v rámci zastav ného území. Již nyní terénní povrch narušen a 
plochy využívány k parkování vozidel. Bez p írodních biotop . Plochy leží na území PO 
Králický Sn žník, ale nep edstavují vhodný biotop ch ástala polního. 

Z172ST, Z173ST: Navržené plochy se nacházejí v blízkosti plánované sjezdové dráhy a jejich 
realizací dojde k zásahu do travních porost  kulturní louky, na ásti ploch se nachází 
doprovodný porost St íbrnického potoka, který bude narušen pouze okrajov . 

Plochy leží na území PO Králický Sn žník a jejich realizací dojde ke ztrát  potenciálního 
biotopu ch ástala polního. 

Z174ST: Plocha je navržena pro ú ely místní obslužné komunikace nov  navržených ploch 
v blízkosti plánované sjezdové dráhy a lanovky. Její realizací dojde ke ztrát  lu ních porost  
na území PO Králický Sn žník, které nejsou z p írodov dného hlediska významné, ale 

edstavují potenciální biotop pro ch ástala polního. 

K44ST: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati u chaty Návrší, kde bude také 
vystav n lyža ský vlek. Její realizace bude znamenat kácení smrkových porost . Plocha se 
nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

K45ST, K66ST: Plochy jsou navrženy na území PO Králický Sn žník pro realizaci sjezdové 
dráhy na mírném svahu mimo zastav né území obce. Nyní se zde nacházejí kulturní louky 
s hojným výskytem kvetoucích bylin jako je t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, jitrocel 
kopinatý, kontryhel a zvonek rozkladitý. Realizací zám ru bude ovlivn n potenciální biotop 
ch ástala polního. 

K46ST: Plocha je navržena v rámci travních porost , které jsou využívány jako pastvina pro 
ízení b žeckého lyža ského areálu. Vyskytují se zde kulturní louky se sníženou diverzitou. 

Dominantními druhy jsou ovsík vyvýšený, psárka lu ní, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, 
jitrocel kopinatý, pampeliška léka ská, bolševník obecný a kontryhel. P i okraji roste smrk 
ztepilý, javor klen. 
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Plocha se nachází mimo území PO Králický Sn žník. V roce 2010 a 2014 byl v sousedících 
travních porostech zjišt n výskyt ch ástala polního (siln  ohroženého druhu). S ohledem na 
výskyt ch ástala polního není vhodné plochu využívat v letním období a provád t zde 
rozsáhlé terénní úpravy. Pé e o travní porosty by m la respektovat nároky ch ástala polního. 

K47ST: Ú elem vymezení plochy je rozší ení sjezdové dráhy ze St íbrnic na vrchol Štvanice. 
Trasa je plánována v rámci lesních porost  a její realizací budou ovlivn ny i travní porosty. 
Pr sek v rámci lesních porost  je již realizován. Vykáceny byly smrkové monokultury, které 
byly vysázeny na bývalých pastvinách, na kamenných snosech jsou stále p ítomny vzrostlé 
javory kleny, je áby pta í a topoly osiky. Travní porosty jsou koseny, jedná se o trojšt tové 
louky s výskytem orchidejí, které pat í mezi zvlášt  chrán né druhy rostlin. Plocha se nachází 
na území PO Králický Sn žník a v rámci dot ených travních porost  byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Z výše uvedených d vod  není vhodné letní využití plochy pro rekrea ní 
aktivity, které by znamenaly p sobení rušivých vliv  nebo terénní úpravy. Pé e o travní 
porosty je t eba p izp sobit nárok m ch ástala polního. 

K63ST: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati ze St íbrnic na vrchol Štvanice. 
Realizace zám ru se dotkne smrkových porost  s p ím sí listnatých druh  d evin, které jsou 

ítomny na kamenných snosech. 

ed realizací zám ru je vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a lesní ekosystémy. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem dot ené biotopy nejsou vhodné pro 
ch ástala polního. 

P14ST, P15ST, P27ST: Na pozemcích se nachází stavební su  jako poz statek p vodních 
objekt . P i okrajích ruderální vegetace. Bez p írodních biotop . Plochy leží mimo území PO 
Králický Sn žník. 

P16ST: Na ploše se nachází objekt zem lské výroby, bez p írodních biotop . Plocha leží na 
území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje jeho vhodný biotop. 

P17ST: Na ploše je hala se zpevn nou plochou, v okolí ruderální vegetace, kde dominuje 
kop iva dvoudomá, bršlice kozí noha, svízel p ítula, star ek vej itý, pelyn k ernobýl a d hel 
lesní. Plocha leží mimo území PO Králický Sn žník. 

P28ST: Na ploše se vyskytuje ruderální vegetace s dominancí š ovíku tupolistého, bršlice 
kozí nohy, svízele p ítuly, škardy dvouleté, jetele lu ního, lopuchu plstnatého, kop ivy 
dvoudomé, roste zde také pomn nka rolní, divizna velkokv tá. Plocha leží na území PO 
Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

P29ST: Plocha sousedí s návrhovou plochou P28 ST, nyní zde nalezneme travní porost 
s p evahou ruderálních druh , byly zde vysazeny ovocné stromy, p i okraji plochy se 
nacházejí vzrostlé jasany ztepilé a javory kleny. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a 
vzhledem k charakteru vegetace a umíst ní není vhodným biotopem ch ástala polního. 

P30ST: Plocha se nachází v sousedství objektu zem lské výroby. Nyní je využívána ke 
skladování materiálu. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. 
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P31ST: Plocha je situována v blízkosti lyža ského vleku a má sloužit pravd podobn  
k realizaci parkovišt . Nyní zde nalezneme na ásti porost olše šedé a vrby jívy. Plocha leží 
na území PO Králický Sn žník a není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Katastrální území Hyn ice: 

Z39HY, Z90HY: Jedná se o plochy ležící u silni ní komunikace, které jsou podmá ené. 
V nekosených travních porostech dom. rákos obecný, chrastice rákosovitá, tužebník jilmový, 
u silnice je patrná ruderalizace. P i okrajích pak vzrostlý nálet vrby jívy, javoru klenu, dále 
jsou zde p ítomny vzrostlé smrky ztepilé. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem s ohledem na stav biotopu, kde je terén 
sice podmá ený, ale vysokobylinný, a proto nevhodný pro ch ástala polního. 

Z40HY: Na ploše je situován rekrea ní objekt. Plocha áste  navazuje na roztroušenou 
zástavbu obce. Travní porosty jsou áste  koseny, na ásti plochy jsou podmá eny. 
Dominují zde druhy jako rákos obecný, sítiny, psárka lu ní, vrbina obecná, pchá e, 
prysky ník prudký, kohoutek lu ní, rdesno hadí ko en, sk ípina lesní, ost ice, svízel bahenní a 
star ek vej itý. Roztroušen  je zde nálet b ízy b lokoré, vrby jívy a javoru klenu. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V roce 2014 zde byl v sousedství plochy 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného 
teritoria ch ástala a ztrát  jeho preferovaného biotopu. Další výstavba v rámci návrhové 
plochy by znamenala významné ovlivn ní jeho populace na území PO. 

Z43HY: Plocha je navržena u silni ní komunikace v rámci náletových porost . Plocha leží na 
území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z58HY: Na ploše již probíhá stavba rekrea ních objekt . Travní porost je kosený, je zde 
vysazen ovocný sad. Dominují zde druhy jako je ovsík vyvýšený, svízel bílý, kontryhel, jetel 
lu ní, zvonek rozkladitý, vikev pta í, vrati  obecný, t ezalka skvrnitá a bolševník obecný. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem v jejím nejbližším okolí nebyl zjišt n 
výskyt ch ástala polního. 

Z59HY: Plocha je navržena na prudkém svahu v sousedství rekrea ního objektu. Nyní se zde 
vyskytuje ruderální vegetace s dom. kop ivy dvoudomé, star ku vej itého, svízele p ítuly a 
lopuchu plstnatého, hojn  nálet javoru klenu, b ízy b lokoré, smrku ztepilého a olše šedé. 
Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z60HY: Na ploše již probíhá výstavba domu. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. 

Z89HY: Plocha je situována v blízkosti nového hotelu. Nyní se zde vyskytují travní porosty, 
které byly zasety na v minulosti narušeném terénu. Dom. zde druhy jako psine ek tenký, 
vikev plotní, ovsík vyvýšený, jetel plazivý, š ovík kyselý, pchá  rolní, š ovík tupolistý. ást 
plochy byla v roce 2014 využívána pro pastvu koní a v sousedství se provozuje sjezd na 
motokárách. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Vzhledem k sou asnému využití není 
vhodným biotopem ch ástala polního, který nebyl zjišt n ani v sousedících travních 
porostech. 
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Z91HY: Plocha navazuje na zastav né území obce a v sou asnosti se zde vyskytují travní 
porosty trojšt tové louky s dominancí psine ku tenkého, dále zde roste kost ava ervená, 
rdesno hadí ko en, zvonek rozkladitý, rozrazil rezekvítek, pampeliška podzimní, eb ek 
obecný, rozrazil léka ský a š ovík kyselý. P i západním okraji plochy se vyskytují vzrostlé 
javory kleny, jasany ztepilé, je áby pta í a topol osika. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V jejím okolí byl v roce 2014 zjišt n 
výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu ch ástala 
polního. 

Z92HY: Plocha navazuje na parkovišt  u hotelu Sn ženka a je situována mezi silni ní 
komunikací a potokem. V ruderálním porostu dom. lopuch plstnatý, pelyn k ernobýl, bršlice 
kozí noha, kop iva dvoudomá a jílek vytrvalý. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem vzhledem k charakteru biotopu a umíst ní 
není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z97HY, Z126HY, Z152HY: Plochy jsou navrženy v rámci zázemí sou asného lyža ského 
areálu v blízkosti dolní stanice lyža ského vleku a bufetu. Vyskytuje se zde ruderální vegetace 
na v minulosti narušených místech. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem 
vzhledem ke kvalit  vegetace nep edstavuje vhodný biotop ch ástala polního. 

Z125HY: Plocha je v sou asnosti využívána jako parkovišt  v rámci lyža ského areálu. Bez 
írodních biotop . Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem není vhodným 

biotopem ch ástala polního. 

Z127HY: Plocha sousedí se silni ní komunikací. Nalezneme zde ruderální porost s dom. 
kop ivy dvoudomé, bolševníku obecného, krabilice chlupaté, hluchavky skvrnité, netýkavky 
ned tklivé, vrby úzkolisté, na ásti vzrostlý nálet lípy malolisté, dubu letního, vrby jívy, lísky 
obecné a javoru klenu. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem vzhledem 
k charakteru vegetace a umíst ní není vhodným biotopem ch ástala polního. 

Z132HY: Plocha áste  navazuje na zastav né území obce a leží v sousedství lyža ského 
areálu. Nyní zde nalezneme travní porosty, které nejsou koseny, a vzrostlý nálet javoru klenu, 
jasanu ztepilého a smrku ztepilého. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ovšem nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z151HY*: Plocha je navržena na vrcholu Štvanice (866 m n.m.) pro stavbu rozhledny. Nyní 
se zde nacházejí na v minulosti narušeném povrchu nezapojené travní porosty s dom. 
metli ky k ivolaké. Plocha leží na území PO Králický Sn žník, ale nep edstavuje vhodný 
biotop pro ch ástala polního. 

Z153HY: Pom rn  rozsáhlá plocha je situována v sousedství lyža ského areálu na svažitém 
pozemku. Nyní se zde vyskytují travní porosty a na ásti byly vysázeny ovocné sady. Na 
hromadnicích se vyskytují vzrostlé javory kleny, jasany ztepilé, je áby pta í, vrby jívy. 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 
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Z154HY: Plocha áste  navazuje na zastav né území obce. V rámci plochy se vyskytují 
travní porosty, na ásti plochy za hotelem Sn ženka byl odstran n vzrostlý nálet listnatých 

evin. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  vhodného 
biotopu ch ástala polního. 

Z155HY: Na ploše se vyskytuje rekrea ní objekt. Plocha leží na území PO Králický Sn žník 
ovšem není vhodným biotopem ch ástala polního. Tento druh nebyl zjišt n ani v sousedství 
dot ené plochy. 

Z156HY: Plocha nenavazuje na zastav né území, je navržena v sousedství plánované lanové 
dráhy. Její realizací dojde ke ztrát  lu ních porost  a vzrostlých d evin na hromadnici (javor 
klen, je áb pta í). 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 
a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde ke ztrát  jeho vhodného 
biotopu. 

Z157HY: Plocha leží v sousedství místní komunikace a na území PO Králický Sn žník. Nyní 
zde nalezneme nálet listnatých druh  d evin. Plocha nep edstavuje vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z158HY: Plocha je situována na prudkém svahu nad chatovou osadou. Nyní se zde nachází 
kosený lu ní porost trojšt tové louky s prvky smilkových trávník , v dolní ásti je ovocný 
sad, na okraji nálet javoru klenu, jasanu ztepilého a smrku ztepilého. V lu ním porostu dom. 
ovsík vyvýšený, psine ek tenký, divizna brunátná, t ezalka skvrnitá, eb ek obecný, hvozdík 
kropenatý, mate ídouška vej itá, jahodník, smolni ka obecná, zvonek okrouholistý, vítod 
obecný, sv tlík léka ský, knotovka dvoudomá. Jedná se o p írodní stanovišt  s vysokou 
diverzitou, které p edstavuje také biotop zvlášt  chrán ných druh  živo ich  (zmije obecné, 
ješt rky živorodé). 

Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z159HY: Plocha je navržena p i místní komunikaci mimo zastav né území obce, v sousedství 
plánované sjezdové dráhy s lanovkou. Nyní se zde nachází mezofilní travní porost, který je 
kosený. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V okolí plochy byl opakovan  v roce 2005 
a 2007 zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde ke ztrát  vhodného biotopu 
ch ástala polního. 

Z166HY: Plocha leží v sousedství stávající sjezdové dráhy mimo zastav né území obce. 
Realizací  dojde  ke  ztrát  lesního  porostu  s  dom.  smrku  ztepilého.  Plocha  leží  na  území  PO  
Králický Sn žník, ovšem není vhodným biotopem ch ástala polního. 

K48HY: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati a lesní porost již byl v lét  2014 
vykácen. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Realizací nedošlo ke ztrát  vhodného 
biotopu ch ástala polního. 

K64HY: Plocha je navržena pro rozší ení sjezdové trati ze St íbrnic na vrchol Štvanice. 
Realizace zám ru se dotkne smrkových porost  s p ím sí listnatých druh  d evin, které jsou 
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vtroušeny na kamenných snosech a ovlivn ny budou i kosené travní porosty trojšt tových až 
kulturních luk. Plocha leží na území PO Králický Sn žník a její realizací dojde k ovlivn ní 
biotopu ch ástala polního, jehož výskyt byl zjišt n v dot ených travních porostech. 

ed realizací zám ru je vhodné provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a lesní ekosystémy. 
S ohledem na výskyt ch ástala polního není vhodné letní využití plochy k rekrea ním 
aktivitám, které by zvýšilo intenzitu p sobení rušivých vliv  a narušení hydrologického 
režimu území nap . provád ním rozsáhlých terénních úprav. 

K70HY, K73HY, K74HY, K76HY: Plochy jsou navrženy v rámci travních porost  na 
západním úbo í vrchu Štvanice a sm ují do lyža ského areálu v Hyn icích. Travní porosty 
jsou pravideln  koseny, jedná se o kulturní louky s p echodem ke trojšt tovým. P i okrajích 
lesa se vyskytují zvlášt  chrán né druhy živo ich  jako je zmije obecná, ješt rka živorodá, i 
slepýš k ehký. Plochy leží na území PO Králický Sn žník a jsou navrženy v aktuáln  
užívaných biotopech ch ástala polního. Z tohoto d vodu není vhodné letní využití ploch pro 
rekrea ní aktivity, které by znamenaly zvýšení intenzity p sobení rušivých vliv  nebo zm nu 
režimu obhospoda ování travních porost . Nevhodné je také narušení hydrologického režimu 
území nap . provád ním rozsáhlých terénních úprav. 

K71HY: Plocha p estavuje rozší ení sjezdové dráhy v lyža ském areálu v Hyn icích. Její 
realizace se dotkne smrkových porost  r zného stá í, p ítomna je i paseka s odr stající 
smrkovou mlazinou. Dot ené travní porosty m žeme klasifikovat jako kulturní louky 
s p echodem k loukám trojšt tovým. Kvetoucí byliny jako je t ezalka skvrnitá, eb ek 
obecný, svízel bílý, jitrocel kopinatý jsou p ítomny v porostech roztroušen . Realizací zám ru 
v rámci travních porost  dojde k ovlivn ní biotopu ch ástala polního na území PO Králický 
Sn žník. Jeho výskyt byl v sousedství zjišt n, a proto není vhodné letní využití plochy, které 
by zp sobilo zvýšení intenzity p sobení rušivých vliv  a zm nu v obhospoda ování lu ních 
porost , p ípadn  narušení hydrologického režimu území nap . provád ním rozsáhlých 
terénních úprav. 

K72HY: Plocha je navržena pro realizaci propojení sjezdové dráhy plánované objízdné trasy a 
stávající v lyža ském areálu v Hyn icích. Plocha leží na území PO Králický Sn žník. Dot eny 
budou smrkové porosty hospodá ského lesa, které nep edstavují vhodný biotop ch ástala 
polního. 

K75HY: Rozší ení sou asné sjezdové dráhy z Hyn ic na vrchol Štvanice je plánováno 
v rámci smrkové monokultury a navazuje na stávající pr sek, který bude tedy rozší en. Budou 
zde z ízeny lanové dráhy, jedna z dolního okraje Hyn ic a druhá ze Št pánova. 

Realizací plochy nebudou ovlivn ny vhodné biotopy ch ástala polního na území PO Králický 
Sn žník. 

K77HY: Plocha je navržena pro realizaci sjezdové dráhy s lanovkou z osady Št pánov na 
vrchol Štvanice a navazuje na plochu K65 SM. Její realizace krom  dot ení kulturních 
travních porost  bude znamenat zásah do smrkové monokultury. Plocha leží na území PO 
Králický Sn žník a realizace zám ru se dotkne lu ních porost , kde byl zjišt n výskyt 
ch ástala polního. Z d vodu ochrany populace ch ástala polního na území PO není vhodné 
letní využití plochy, které by zp sobilo zvýšení intenzity p sobení rušivých vliv  a zm nu 
v obhospoda ování lu ních porost , p ípadn  narušení hydrologického režimu území nap . 
provád ním rozsáhlých terénních úprav. 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 117 (celkem 150) 

K78HY, K79HY: Plochy jsou navrženy pro realizaci sjezdové dráhy, která propojí dolní 
konec Hyn ic s vrcholem Štvanice a stávajícím lyža ským areálem u kostela. Dot eny budou 
travní porosty, které jsou pravideln  koseny. Jedná se kulturní louky s p echodem do luk 
ovsíkových a trojšt tových, místy s vyšším podílem kvetoucích bylin. Dot en bude i smrkový 
porost a porosty listnatých druh  d evin na kamenných snosech. Plocha leží na území PO 
Králický Sn žník. Travní porosty jdou biotopem ch ástala polního. Jejich užívání v letním 
období není vhodné, rovn ž také provád ní terénních úprav. P ed realizací zám ru je vhodné 
provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Katastrální území Chrastice: 

Z47CH: Plocha je navržena podél silni ní komunikace v áste né návaznosti na zastav né 
území obce. Nyní se zde nachází lu ní porosty, místy podmá ené, které jsou áste  
využívány k pastv . V západní ásti, kde nejsou porosty koseny ani spásány dominují 
konkuren  silné druhy jako je star ek vej itý, metlice trsnatá, srha lalo natá, d hel lesní, 
maliník, lopuch plstnatý, kop iva dvoudomá, na podmá ených místech ve východní ásti 
plochy nalezneme druhy jako je sk ípina lesní, pchá e, sítiny a š ovík tupolistý. Ve st ední 
ásti plochy se vyskytuje porost náletových d evin (b íza b lokorá, vrba jíva, javor klen, topol 

osika, vrba jíva). D eviny se vyskytují i p i severním okraji plochy, kde te e Hyn ický potok. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V roce 2009 zde byl v sousedství plochy 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru dojde k zásahu do aktuáln  užívaného 
teritoria ch ástala polního, který je siln  ohroženým druhem a byla by významn  ovlivn na 
jeho populace na území PO. 

Z48CH: Plocha se nachází v áste né návaznosti na zastav né území u silni ní komunikace. 
Travní porost je zde nekosen, na ásti pole brambor a mladé ovocné stromy. V travním 
porostu dom. krabilice chlupatá, bršlice kozí noha, pchá e, škarda dvouletá, tužebník jilmový, 
kerblík lesní, vrati  obecný. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem dot ené biotopy nejsou vhodné pro 
ch ástala polního. 

Z49CH: Plocha se nachází v áste né návaznosti na zastav né území u silni ní komunikace. 
Plocha je nyní využívána jako pastvina. Dominuje zde srha lalo natá, š ovík tupolistý, vikev 
plotní, škarda dvouletá, bršlice kozí noha, na ásti nálet b ízy b lokoré, topolu osiky, vrby 

ehké, vrby jívy a javoru klenu. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem dot ené biotopy nejsou vhodné pro 
ch ástala polního. 

Z112CH: Plocha je navržena v sousedství zem lského družstva. Na ásti se nachází 
zpevn ná plocha, na ásti travní porosty, místy je patrná ruderalizace. 

Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník. V sousedících travních porostech byl 
zjišt n výskyt ch ástala polního. Realizací zám ru bude dot en vhodný biotop ch ástala 
polního. 

Z113CH: Plocha se nachází v návaznosti na zastav né území, v blízkosti zem lského 
družstva. Nyní je zde kulturní louka využívaná jako pastvina. Hojn  zde roste ovsík 
vyvýšený, jetel lu ní, krabilice chlupatá a bršlice kozí noha. 
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Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník a její realizace bude znamenat ztrátu 
vhodných biotop  ch ástala polního. 

Z114CH: Plocha je navržena mimo zastav né území obce v lesních porostech, kde se 
vyskytuje smíšený porost. Plocha se nachází na území PO Králický Sn žník, ovšem její 
realizací nebudou dot eny vhodné biotopy ch ástala polního. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na krajinu, krajinný ráz, VKP a kulturní památky 

Krajina by mohla být uplatn ním koncepce významn  ovlivn na, zejména realizací 
navrhovaných zám , jejichž charakter by znamenal ur itý zásah do krajinného rázu. Jedná 
se zejména o stavby v pohledov  exponovaných horizontech. 

Podmínkou pro posuzované zám ry je, aby byly vhodn  za len ny do krajiny tak, aby nebyla 
snížena estetická hodnota území, ehož m že být docíleno provedením vhodného 
architektonického ešení u jednotlivých ploch a provedením vhodných sadbových úprav. 

Charakter staveb, v etn  jejich umíst ní, bude ešen v projektových dokumentacích 
jednotlivých staveb. V sou asné dob  nelze ur it významnost vlivu na krajinný ráz. Bude se 
lišit u jednotlivých zám . Realizace jednotlivých zám  musí splnit zákonnou podmínku 
ochrany krajinného rázu, spo ívající v zachování VKP, zvlášt  chrán ných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonického m ítka a vztah  v krajin . 

Stávající urbanistická koncepce je zachována, zastavitelné plochy v tšinou navazují 
bezprost edn  na zastav né území, takže jsou v maximální mí e vytvo eny podmínky 
pro postupnou a ucelenou výstavbu bez rozptylu zástavby do volné krajiny. 

Vymezené zastavitelné plochy nenarušují historicky vytvo enou urbanistickou strukturu sídla 
a umož ují svébytnou urbanistickou kompozici p i respektování prostorových vazeb 
s p vodní zástavbou. Vztah mezi funk ností, m ítkem a harmonií je zcela vyvážený. 

Prostupnost území je mírn  omezená. Zlepšování prostupnosti bude zajišt no dopl ováním 
krajinné zelen . Z tohoto d vodu byl významný pozitivní vliv p azen plochám Z14SM 
a Z164SM. 

Negativní vlivy na krajinu a krajinný ráz lze o ekávat na plochách nového využití, které se 
stanou novým negativním prvkem v krajin  rozsahem zabírané plochy i zásahem do volné 
krajiny. Konkrétn  se jedná o plochy s ozna ením Z7SM, Z9SM, Z17KU, Z24KU, Z31ST, 
Z33ST, Z40HY, Z49CH, Z67VV, Z68VV, Z69VV, Z71VV, Z73VV, Z79SM, Z93NS, 
Z100SM, Z101NS, Z102NS, Z107ST, Z110SM, Z112CH, Z113CH, Z114CH, Z120VV, 
Z144ST, Z146ST, Z148ST, Z149ST, Z153HY, Z154HY, Z156HY, Z157HY, Z158HY, 
Z161SM, Z165SM, Z174ST, K4NS, K9VV, K16SM, K34VV, K40SM, K41SM, K42KU, 
K43KU, K44ST, K47ST, K48HY, K53VV, K54VV, K55VV, K57VV, K58VV, K59VV, 
K60VV, K61VV, K62VV, K63ST, K64HY, K65SM, K66ST, K68SM, K70HY, K71HY, 
K73HY, K74HY, K75HY, K76HY, K77HY, K78HY. 

Pozitivním vlivem na krajinný ráz bude plánovaná zele  na plochách Z14SM a Z164SM. 

U ostatních ploch byl vliv vyhodnocen jako nulový. 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 119 (celkem 150) 

Za významné krajinné prvky v ešeném území lze považovat prvky lesní komplexy, vodní 
toky, údolní nivy, rybníky, mok ady, remízy, meze, trvalé travní plochy apod. Jejich 
ovlivn ní lze o ekávat zejména u ploch, u kterých dojde k zásahu do pozemk  kategorie 
PUPFL. Z tohoto d vodu byl vyhodnocen negativní vliv u ploch Z67VV, Z68VV, Z114CH, 
Z120VV, Z157HY, Z165SM, K9VV, K34VV, K42KU, K44ST, K47ST, K48ST, K53VV, 
K54VV, K55VV, K57VV, K58VV, K59VV, K60VV, K61VV, K62VV, K63ST, K64HY, 
K68SM, K70HY, K71HY, K73HY, K75HY, K77HY, K78HY.  

V ešeném území jsou vyhlášeny památné stromy, nebudou však realizací posuzované 
koncepce dot eny. 

V souvislosti s realizací posuzovaného územního plánu dojde ke kácení d evin. Bude se 
jednat o náletové d eviny a ke ové porosty na jednotlivých plochách ur ených pro nové 
využití území. 

Kulturní památky nebudou realizací posuzované zm ny územního plánu dot eny, vliv lze 
ozna it jako nulový. V p ípad  výskytu archeologických památek v dot eném území je t eba 
splnit oznamovací povinnost v p ípad  jakéhokoli náhodného výskytu archeologických 
nález . 

Jiné vlivy na hmotný majetek se nep edpokládají. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na vody 

Vzhledem k charakteru posuzovaných ploch a na základ  znalosti stávajícího stavu životního 
prost edí na zájmovém území lze konstatovat, že jejich standardní provoz, v etn  p ípravy 
území pro zám r a stavebních inností nebude mít negativní vliv na hydrogeologické pom ry 
ani na kvalitu povrchových a podzemních vod v daném území i p es to, že zastav ním ploch 
„na zelené louce“ dojde ke zm  odtokových pom  v území a ke zvýšení množství 
deš ových vod. 

Zájmová lokalita se nachází CHOPAV Žamberk – Králíky a v citlivé oblasti dle § 32 zákona 
254/2001 Sb., v platném zn ní. Vodní tok Krupá ani jeho p ítoky nemají vyhlášeno záplavové 
území. 

Negativní vliv byl vyhodnocen u lokalit, které si vyžádají v tší zábor p dy a u nichž se 
edpokládá v souvislosti s realizací vyšší odtok deš ových vod ze zpevn ných ploch, nebo 

možný odtok zne išt ných vod z t chto nových ploch. Jedná se konkrétn  o lokality 
s ozna ením Z7SM, Z9SM, Z17KU, Z24KU, Z31ST, Z33ST, Z40HY, Z49CH, Z67VV, 
Z68VV, Z69VV, Z71VV, Z73VV, Z79SM, Z93NS, Z100SM, Z101NS, Z102NS, Z107ST, 
Z110SM, Z112CH, Z113CH, Z114CH, Z120VV, Z144ST, Z146ST, Z148ST, Z149ST, 
Z153HY, Z154HY, Z156HY, Z157HY, Z158HY, Z161SM, Z165SM, Z174ST, K34VV, 
K40SM, K41SM, K42KU, K43KU, K44ST, K47ST, K48HY, K53VV, K54VV, K55VV, 
K57VV, K58VV, K59VV, K60VV, K61VV, K62VV, K63ST, K64HY, K65SM, K66ST, 
K68SM, K70HY, K71HY, K73HY, K74HY, K75HY, K76HY, K77HY, K78HY. 

Pozitivním vlivem na krajinný ráz bude plánovaná zele  na plochách Z14SM a Z164SM 
plochy vodní a vodohospodá ské s ozna ením K4NS, K9VV, K16SM, K69SM. 
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U ostatních ploch byl vliv vyhodnocen jako nulový. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na zne išt ní ovzduší 

Posuzovaná lokalita nepat í mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dle hodnot 
klouzavého pr ru koncentrací zne iš ující látky za p edchozích 5 kalendá ních let nejsou 

ekra ovány imisní limity výše uvedených látek. Imisní situace p ímo v posuzované lokalit  
není trvale sledována. 

hem výstavby jednotlivých zám  budou emitovány zne iš ující látky ze spalování 
pohonných hmot ve stavebních mechanismech a obslužné doprav . Dále se mohou 
ze stavebních ploch uvol ovat emise tuhých látek (p i výkopových pracích, ze skládek 
sypkých materiál  aj.). Bude nutné (zejména v dob  suchého a v trného po así) zamezit ší ení 
prachu do okolí a omezovat prašnost i v míst  stavby vhodnými technickými a organiza ními 
opat eními (nap . zkráp ní materiálu, zajišt ní nákladu proti úsyp m, vhodná manipulace se 
sypkými materiály a ostatními potencionálními zdroji prašnosti, pravidelné išt ní vozovky 
na dopravní trase aj.). 

Uplatn ním nového územního plánu lze p edpokládat ovlivn ní ovzduší a obyvatelstva, 
zejména v d sledku realizace jednotlivých ploch rekreace, ob anského vybavení a plochy 
sjezdových tratí a ploch výrobních, jejichž realizací se zvýší doprava a dojde ke vzniku 
nových zdroj  emisí a hluku. Míra vlivu se odvíjí od charakteru stavby. Zhoršení kvality 
ovzduší však nebude výrazné. 

Vzhledem k tomu, že v tšina ploch je ur ená pro bydlení a rekreaci, nep edpokládá se 
výrazný nár st emisí zne iš ujících látek ze spalování paliva. 

i realizaci jednotlivých zám  (obytných objekt , staveb výroby a sklad  aj.) budou 
v posuzovaném prostoru pravd podobn  instalovány p edevším spalovací zdroje (k vytáp ní 
jednotlivých objekt ). Na plochách, na kterých je plánována výstavba pro výrobu 
a skladování, mohou být vybudovány také ostatní stacionární zdroje zne iš ování ovzduší. 

Mobilními zdroji emisí bude provoz dopravy po komunikacích. Ovzduší v okolí komunikací, 
parkoviš  a areál  bude zne iš ováno emisemi z provozu motorových vozidel a obslužných 
mechanism . Zdrojem emisí je nedokonalé spalování paliva (benzinu a motorové nafty), jsou 
emitovány p edevším oxidy dusíku, dále oxid uhelnatý, prašný aerosol (zejména p i spalování 
motorové nafty), oxid si itý, alifatické a aromatické uhlovodíky, aldehydy, ketony, dehty, 
benzen, saze aj. 

Zprovozn ním malých spalovacích zdroj  (vytáp ní obytných objekt ) by nem lo dojít 
k výrazn jšímu nár stu imisních koncentrací zne iš ujících látek v ovzduší posuzovaného 
území. 

Dominantní vliv na množství emisí zne iš ujících látek bude mít p edevším využívání 
nákladní automobilové dopravy. V rámci obytné zóny obce se p edpokládá p edevším nár st 
osobní dopravy spojený s vybudováním nových obytných objekt . Nákladní automobily 
mohou být využívány p edevším pro zásobování lokalit vymezených pro realizaci výrobních 
a skladových objekt . Dalším zdrojem zne iš ování ovzduší na dot eném území budou nové 
parkovací plochy a návrh nových komunikací pro zp ístupn ní ploch bydlení. 
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Na základ  p edpokládaného emitovaného množství a možných ú ink  t chto látek na lidské 
zdraví lze za nejvýznamn jší považovat oxidy dusíku, prašný aerosol, oxid si itý. 

Produkované množství zne iš ujících látek z dopravy je závislé na typu motorového vozidla – 
osobní vozidlo, lehké nákladní vozidlo, t žké nákladní vozidlo, autobus, motocykl, na emisní 
úrovni motorového vozidla – EURO 1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4, na rychlost, kterou se 
uvažované vozidlo pohybuje a na sklonu vozovky. 

Mírným negativním vlivem na kvalitu ovzduší v zájmovém území lze vyhodnotit plochy 
nových komunikací a parkovacích ploch. Jedná se konkrétn  o plochy ozna ené Z115KU, 
Z116KU, Z117MV, Z118VV, Z119VV, Z120VV, Z121VV, Z122ST, Z123ST, Z124ST, 
Z125HY,Z126HY, Z127HY, Z128SM, Z131SM, Z174ST, P18NSP32SM. 

Jako plochy s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší v zájmovém území lze jednozna  
ozna it plochy pro zele  Z14SM a Z164SM. 

Ostatní zám ry ešené novém územním plánu Staré M sto nebudou mít žádný vliv na kvalitu 
ovzduší. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na hlukovou situaci 

i realizaci zám  lze o ekávat vznik nových zdroj  hluku p ímo v lokalitách (zejména 
ploch ur ených pro pr mysl, ploch technické a dopravní infrastruktury) a z vyvolané obslužné 
dopravy související s dopravní obslužností zám . U uvedených ploch je z hlediska hluku 
rozhodující jaké stacionární zdroje hluku budou sou ástí plánovaného zám ru (užití 
vzduchotechniky, klimatiza ních jednotek, hlu né provozovny typu truhlá ská, záme nická 
a obdobná dílna, provoz vysokozdvižných vozík  ve venkovním prostoru, doprava mimo 
ve ejné komunikace ...) a jaká doprava je vztažena k jednotlivým zám m (rozhodující je 

edevším podíl nákladní dopravy – vozidel nad 3,5 tuny) a jaké komunikace bude využívat 
(ve ejné/ú elové). 

Jedná se o plochy, které nebudou tvo it nový chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný 
venkovní prostor a budou potencionálním zdrojem hluku. Jedná se o plochy technické 
infrastruktury, plochy dopravní infrastruktury, plochy zem lské výroby. Stejn  tak mohou 
být novým zdrojem hluku nov  navrhované plochy ob anského vybavení a sportu. T mto 
plochám byl p azen mírn  negativní vliv z hlediska hlukového zatížení území. Jedná se 
konkrétn  o plochy Z58HY, Z64KU, Z66KU, Z67KU, Z68KU, Z69KU, Z70KU, Z71VV, 
Z72VV, Z73VV, Z74VV, Z78SM, Z79SM, Z82ST, Z83ST, Z84ST, Z86ST, Z87ST, ZHY, 
Z90HY, Z91HY, Z92HY, Z93NS, Z94KU, Z95KU, Z96ST, Z97HY, Z98SM, Z100SM, 
Z110SM, Z111SM, Z112CH, Z113CH, Z114CH, Z115KU, Z116KU, Z117MV, Z118VV, 
Z119VV, Z120VV, Z121VV, Z122ST, Z123ST, Z124ST, Z125HY, Z126HY, Z127HY, 
Z128HY, Z131SM, Z140KU, Z144ST, Z145ST, Z146ST, Z147ST, Z148ST, Z149ST, 
Z150ST, Z151HY, Z152HY, Z153HY, Z154HY, Z155HY, Z156HY, Z157HY, Z158HY, 
Z159HY, Z160SM, Z161SM, Z165SM, Z166HY, Z167ST, Z168ST, Z169ST, Z170ST, 
Z171ST, Z172ST, Z173ST, Z174ST, P10VV, P14ST, P15ST, P16ST, P17ST, P18NS, 
P20SM, P21MV, P22MV, P23MV, P24MV, P25SM, P26SM, P27ST, P30ST, P32SM, 
K58VV, K59VV, K60VV, K61VV, K62VV, K68SM. 
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Plochy bydlení které budou tvo it nový chrán ný venkovní prostor staveb a chrán ný 
venkovní prostor a nebudou potencionálním zdrojem hluku. Vliv byl vyhodnocen jako 
nulový. Ostatní plochy také nebudou mít negativní vliv na hlukovou situaci v území. 

Pozitivním vlivem na hlukovou situaci byly hodnoceny plochy zelen  Z14SM a Z164SM. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 

Potenciální vliv na obyvatelstvo 

Zdravotní rizika lze vyhodnotit na základ  znalosti konkrétního návrhu ešení zám ru, jeho 
parametr  a kapacit (pop . jeho variant). Cílem posuzované koncepce není znalost p esného 
ešení zám , ale ur ení a vymezení jednotlivých ploch a jejich funk ních regulativ , proto 

nelze provést kvantifikaci p edpokládané expozice modelovými výpo ty a následn  odhad 
možných zdravotních rizik. 

hem p ípravy jednotlivých zám  dle koncepce bude u významn jších projekt  provedeno 
podrobné hodnocení v rámci procesu EIA. Vzhledem k tomu, že v této fázi už bude známo 
technické (a technologické) ešení v etn  nárok  na obslužnou dopravu, bude možné hodnotit 
konkrétní vlivy na životní prost edí a ve ejné zdraví, v etn  stanovení podmínek na prevenci, 
eliminaci a kompenzaci p ípadných negativních vliv . 

Dále jsou vyhodnoceny možné pozitivní a negativní vlivy na ve ejné zdraví vyplývající 
z funk ního vymezení zájmových ploch v obecné rovin  a stru  charakterizovány vybrané 
faktory ovliv ující zdraví (škodliviny a hluk). 

 Plochy dopravní infrastruktury 

U ploch dopravní infrastruktury je nutné zajistit, aby vybudování nových silni ních úsek  
nem lo negativní vliv na stávající situaci (zejména z hlediska hlukové zát že) v blízkosti trasy 

chto staveb. U nových staveb je možné lépe zabezpe it ú innou ochranu proti hluku 
technickými opat eními (vhodné osazení do terénu aj.) a snížit tak expozici hluku na co 
nejnižší úrove . 

Vozidla také mohou poškozovat lidské zdraví p ímo – p i dopravních nehodách. Vysoká 
intenzita pohybu automobil  vede ke zvyšování po tu dopravních nehod a také k omezení 
pohybu lidí. Na frekventovaných ulicích m st lidé, a zvlášt  d ti, podstupují ur ité riziko 

i p echázení ulic. Snížení intenzity pohybu vozidel v obci by mohlo pomoci zajistit zvýšení 
bezpe nosti pohybu chodc  (cyklist ). 

Významn jší negativní vlivy lze o ekávat v dob  výstavby jednotlivých zám . Jedná se 
zejména o zvýšení imisní a hlukové zát že v dot ených lokalitách vyplývající z realizace 
stavby – resp. z provozu stavebních mechanism  a navazující obslužné nákladní dopravy. 
Dále m že být v blízkosti stavby i omezeno parkování, doprava i její plynulost. Všechny tyto 
negativní vlivy mají relativn  krátkodobý charakter (po dobu výstavby). 

 Plochy výroby 

Vymezení t chto ploch podporuje podnikání v rámci ešeného území. To by mohlo vést 
k oživení ekonomiky a zvýšení nabídky pracovních míst, což je velmi d ležité zejména 
pro skupinu populace nezam stnaných. 
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Socioekonomické postavení je d ležitou determinantou zdravotního stavu. Lidé s nízkými 
íjmy, s nižším dosaženým vzd láním nebo dlouhodob  nezam stnaní mají také ast ji horší 

zdraví. Vzd lání, zam stnání a výše p íjm  také významn  ovliv uje individuální životní styl, 
který se dále uplat uje jako významná zdravotní determinanta. 

ípadný negativní vliv na zdraví obyvatel souvisí s provozem jednotlivých ploch, resp. 
s konkrétními zám ry umíst nými na t chto plochách. Realizací nových podnikatelských 
zám  nebo zkapacitn ním stávajících (p edevším výrobních) aktivit by mohlo dojít 
ke vzniku nových zdroj  hluku i emisí v provozech a k vyšší pot eb  nárok  na obslužnou 
dopravu (tj. k nár stu intenzity dopravy na využívaných komunikacích a v prostoru areálu). 
S tím souvisí zvýšení hladin akustického tlaku A a imisní koncentrace n kterých 
zne iš ujících látek v okolí t chto provoz  a podél obslužných komunikací. To m že být 
velmi problematické v blízkosti obytných lokalit, ploch ur ených k rekreaci a odpo inku. 

i rozhodování o vhodnosti umíst ní každého podnikatelského zám ru je t eba d sledn  
zvážit možné negativní vlivy vyplývající z jeho provozu (v etn  nárok  na navazující 
obslužnou dopravu). Je nutno respektovat využití okolních pozemk  pro bydlení i rekreaci 
a významn  nesnižovat kvalitu prost edí souvisejícího území. 

V souvislosti s nár stem nových podnikatelských aktivit a rozší ením kapacit stávajících lze 
v území o ekávat také vyšší produkci odpad  a odpadních vod. 

Narušení faktor  pohody (zvýšená hlu nost, emise zne iš ujících látek) je možné 
edpokládat b hem výstavby n kterých zám . Tyto negativní vlivy jsou asov  omezeny 

dobou trvání stavby, lze je omezovat zp sobem provád ní stavby a správnou organizací (nap . 
stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu uskute ovat 
v denní dob , minimalizovat pohyb mechanism  a t žké techniky v blízkosti obytné 
zástavby...). 

 Plochy zem lské 

V zájmovém území jsou navrženy také plochy na umíst ní staveb a za ízení pro zem lství. 
Funk ní využití t chto ploch není blíže specifikováno. 

Z hlediska míry vliv  na ve ejné zdraví je obecn  rozhodující p edevším umíst ní zdroj  
hluku (provoz mechanism , za ízení, erpadel, vzduchotechniky, aj.) a zdroj  emisí do t chto 
lokalit (spalovací a ostatní zdroje emisí) a náro nost zám  z hlediska intenzity vyvolané 
obslužné dopravy. 

Pokud budou objekty využívány pro odchov hospodá ských zví at (pop . dr beže), budou 
vznikat rozkladem organické hmoty (výkaly, zbytky krmiva) látky, které mohou být zdrojem 
pachu. Nejvýzna jší z t chto látek je amoniak, vzniká i sirovodík, oxid uhli itý a t kavé 
organické látky. Je t eba dodržovat zásady správného provozu tak, aby se tyto koncentrace 
látek pohybovaly na relativn  nízké úrovni koncentrací a neobt žovaly okolí významn jším 
zápachem. 

Výkaly, odpady z chovu mohou být také zdrojem ástic biologického p vodu (tzv. 
bioaerosolu), který se m že vázat na pevné ástice. Bioaerosol m že obsahovat 
mikroorganismy (bakterie, houby, plísn , spóry bakterií, viry), produkty mikroorganism , 
rostlinné pyly, alergeny aj. P i d sledném dodržování hygieny odchovu (zejména údržb  
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istoty hal, pravidelné dezinfekci a dezinsekci aj.) by se m la minimalizovat možná zdravotní 
rizika z inhalace bioaerosolu. 

V posuzovaném p ípad  se jedná o plochy, které jsou umíst ny v okrajové ásti území. 
Vzhledem k situování areálu mimo obytnou zástavbu se nep edpokládá negativní ovlivn ní 
zdraví obyvatelstva související s realizací t chto ploch. 

 Plochy pro bydlení 

Územní plán eší také rozvojové plochy pro bydlení. Utvá ení vhodných podmínek 
pro vybudování nových rodinných dom  v etn  doprovodné infrastruktury a ob anského 
vybavení umožní zvyšování kvality života obyvatel, což se m že pozitivn  promítnout 
v oblasti jejich zdraví. 

 Plochy rekreace 

Vytvá ením územních podmínek pro rekreaci m že dojít k aktivnímu trávení volného asu 
s následnými p íznivými dopady v oblasti zdraví. 

Podpora rozvoje rekrea ních aktivit ur ených široké ve ejnosti je také významným 
preventivním opat ením k omezování vzniku sociáln -patologických jev . 

Zatraktivn ní ve ejných prostranství, realizace rekrea ních ploch v etn  m že mít pozitivní 
dopad i na oblast rozvoje rekrea ních aktivit a cestovního ruchu. S tím jsou spojeny i možné 
ekonomické p ínosy obci a podnikatel m v regionu (zejména v oblasti služeb), pop . i vznik 
nových pracovních p íležitostí. 

 Plochy zelen , zalesn ní 

V územním plánu jsou navrženy také plochy zalesn ní. Zele  plní adu významných funkcí – 
mimo funkce rekrea ní a estetické také hygienickou a bioklimatickou. V lokalitách snižuje 
prašnost. Výsadba podél problematických areál  a frekventovaných komunikací m že mimo 
lepšího za len ní staveb do krajiny sloužit i k útlumu hluku. Ozele ování p ispívá 
ke zlepšování životních podmínek, vytvá ení pocitu pohody a spokojenosti, a tím pozitivn  
ovliv uje zdraví. 

které d eviny ale mohou významn  zvyšovat množství pylu v ovzduší a vyvolávat tak 
u senzitivní skupiny populace (alergici) i negativní vlivy v oblasti jejich zdraví. Aby 
nedocházelo ke zvyšování alergických reakcí u t chto jedinc , je pot eba pro ozele ování 
volit mén  alergizující druhy d evin. 

 Plochy vodní a vodohospodá ské 

V ešeném území jsou vymezeny vodní plochy. Tyto vodní plochy mohou (p i vhodném 
ešení a za len ní do prost edí) plnit více funkcí, mimo jiné funkci krajinotvornou 

a rekrea ní, což by se mohlo u obyvatelstva také p ízniv  odrazit v oblasti psychické 
a zdravotní. 

Konkrétní vyhodnocení vlivu na tuto složku životního prost edí je uvedeno v kapitole . 6. 
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5. Sou asné problémy a jevy životního prost edí, které by mohly být 
uplatn ním územn  plánovací dokumentace významn  ovlivn ny, zejména 
s ohledem na zvlášt  chrán ná území a pta í oblasti 

Zájmové území má díky svému kvalitnímu p írodnímu prost edí vysoký turistický potenciál 
pro letní i zimní rekreaci, t žišt m t chto aktivit jsou hlavn  NPR a P írodní park Králický 
Sn žník. Území se využívá jak pro individuální tak pro hromadnou rekreaci, jádrem nabídky 
je p ší a cyklistická turistika v lét  a sjezdové a b žecké lyžování v zim . 

Plochy ešené ve zm  územního plánu obce budou navrhovány na pozemcích ZPF nebo 
PUPFL a v jejich ochranném pásmu, nacházejí se v pta í oblasti Králický Sn žník. 

V zájmovém území je zna né množství p írodních atraktivit, které jsou vyhledávány i turisty 
z okolních zemí. Posuzovaná zm na územního plánu obce po ítá s rozvojem ploch sportu 
a volno asových aktivit a ob anského vybavení a ploch pro ochranu p ed povodn mi. 

K nejvýrazn jším environmentálním rizik m zp sobeným antropogenní inností pat í 
soust ed ná intenzivní doprava v obcích zhoršující kvalitu ovzduší a životního prost edí 
a nep ízniv  zvyšující hlukovou zát ž. Rozvojem m sta Staré M sto na navrhovaných 
plochách nelze vylou it navýšení automobilové dopravy a s tím související nár st emisní 
a hlukové zát že. 

Dominantním zdrojem zne iš ování ovzduší v ešeném území je stále se zvyšující osobní 
a nákladní automobilová doprava, zem lské a pr myslové provozy. Dalšími potenciálními 
zdroji zne išt ní ovzduší jsou domácnosti používající jako topné médium uhlí (negativní 
dopady na lidské zdraví, vegetaci a ekosystémy – zne išt ní ovzduší PM10 a PM2,5 
a polycyklickými aromatickými uhlovodíky). 

Za další problémy v území lze ozna it zne išt ní vodních tok  zem lskou inností nebo 
vznik erných skládek. 

Povodn  jsou nejv tším nebezpe ím z oblasti p írodních katastrof. Jsou charakteristické 
nepravidelným výskytem. Na jejich vzniku se podílí více faktor , což zt žuje a komplikuje 
jejich prognózu. P i d sledné realizaci preventivních opat ení lze však škody minimalizovat. 
Plánované odlesn ní napomáhá k rychlejšímu odtoku vod z území, a tím i k povodním. 

Morfologicky lenit jší terény a svažité lokality jsou krom  snížené retence vody ohroženy 
také zvýšenou erozí p dy, a to jak vodní tak v trnou. Odles ování t chto ploch by mohlo 
stávající situaci zhoršovat. 

Patrné je výrazné poškození les  v n kterých ástech regionu, a to nejen vlivem imisní zát že, 
ale také vlivem nevhodné druhové a v kové skladby lesních ekosystém  a zp sobu 
hospoda ení v nich. Snížená odolnost les  v i negativním initel m a narušená ekologická 
stabilita lesních ekosystém  je patrná zejména v horských oblastech.  

Krajina jako celek je poznamenána potla ením p vodních tradic, deformací její typické tvá e 
použitím nevhodných architektonických styl , devastací staveb drobné lidové architektury 
a nedostatkem zelen  v sídlech. Celkov  je snížena biodiverzita, a tím i ekologická stabilita 
krajiny. Mírn  p ízniv jší je situace v oblastech podléhajících legislativní ochran  p írody 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 126 (celkem 150) 

a krajiny. Realizací posuzované koncepce by mohlo dojít k dalšímu narušení a fragmentaci 
krajiny, stejn  tak jako k zásahu do zvlášt  chrán ných ástí p írody. 

6. Zhodnocení stávajících a p edpokládaných vliv  navrhovaných 
variant územn  plánovací dokumentace, v etn  vliv  sekundárních, 
synergických, kumulativních, krátkodobých, st edn dobých 
a dlouhodobých, trvalých a p echodných, kladných a záporných 

Zhodnocení stávajících a p edpokládaných vliv  je sou ástí kapitoly . 4 tohoto hodnocení. 
V této kapitole (viz tabulku . 27) jsou uvedeny jednotlivé zám ry v p ehledné tabulce a jejich 
vliv na jednotlivé složky životního prost edí. 

V rámci vyhodnocení a specifikace potenciálních vliv  na jednotlivé složky životního 
prost edí, které by mohly být realizací posuzované koncepce ovlivn ny, byly vzaty v potaz 
i možné kumulativní a synergické vlivy. 

Vyhodnocení sekundárních, kumulativních a synergických vliv  

Nový územní plán p isp je realizací nových zastavitelných ploch ke kumulativním 
a synergickým vliv m. Mezi negativní synergické vlivy lze za adit zábor p dy kategorie ZPF, 
které se u jednotlivých zám  kumulují. Dojde ke zvýšením odtokových pom , spot eby 
vody a produkce odpadních vod, intenzity dopravy, vzniku nových zdroj  zne iš ování 
ovzduší, k další urbanizaci území a záboru zem lských a lesních pozemk , zábor pozemk , 
které jsou v sou asné dob  nevyužívané nebo jsou trvale zatravn ny, bude znamenat likvidaci 
nebo zmenšení biotop  živo ich  vázaných na dot ené plochy. 

V p ípad  vyhodnocení územního plánu Staré M sto m že dojít ke kumulativnímu ovlivn ní 
populace ch ástala polního v PO Králický Sn žník. V d sledku zm n funk ního využití ploch 
za azených do návrhu ÚP Staré M sto dojde k p ímému ovlivn ní aktuáln  užívaných 
hnízdiš  ch ástal  polních. Již v minulosti došlo v zájmovém území k ovlivn ní biotopu 
ch ástala polního d íve realizovanými zám ry. 
Zárove  však nový územní plán navrhuje nové nezastavitelné plochy, v zastavitelných 
plochách navrhuje regulace v podob  koeficient  zelen . Nové zastavitelné plochy 
jsou ešeny v návaznosti na stávající zástavbu a s p ednostním návrhem rozvojových ploch 
do ploch p estavbových. 

Trvalé a do asné vlivy 

V následující tabulce jsou souhrnn  popsány trvalé a do asné vlivy realizace územního plánu 
Staré M sto. 

Tabulka . 26: Identifikace trvalých a do asných vliv , vliv  dlouhodobých, st edn dobých 
a krátkodobých 

TRVALÉ VLIVY (DLOUHODOBÉ) 

Pozitivní Negativní 

koordinace rozvoje zábor orné p dy 

zlepšení ob anského vybavení nebezpe í možných zm n p dních vlastností, 
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TRVALÉ VLIVY (DLOUHODOBÉ) 

Pozitivní Negativní 
vodního, odtokového režimu a reten ní schopnosti 

krajiny 

výstavby nových dom  – kvalitní moderní bydlení 
nár st spot eby vody a produkce odpadních vod, 

etn  deš ových – ovlivn ní kvality vodního 
prost edí, nár st produkce odpad  

možnost nabídky pracovních míst pro místní 
obyvatele 

nár st zne išt ní ovzduší a hlukového zatížení 
(doprava a stacionární zdroje) 

nár st po tu obyvatel a jejich stabilizace fragmentace krajiny a ovlivn ní stávající funkce 
prvk  ÚSES, soustavy NATURA 2000 

místní nová komer ní za ízení 

regenerace nevyužívaných ploch a jejich 
znovuoživení 

realizace inženýrských sítí, ve ejné infrastruktury 

ovlivn ní krajinného rázu výstavbou rozsáhlých 
ploch pro rekreaci, výrobních ploch a nových 

komunikací 

DO ASNÉ VLIVY (KRÁTKODOBÉ, ST EDN DOBÉ) 

Pozitivní Negativní 

zvýšená prašnost 

zhoršení hlukové situace 

vznik do asných deponií zeminy 

spot eba vody b hem výstavby a možné zne išt ní 
povrchových a podzemních vod 

možnost pracovních p íležitostí pro místní 
obyvatele b hem výstavby jednotlivých zám  

možné havárie ohrožující životní prost edí 
(kontaminace p dy, vody, atd.) 

íselné vyhodnocení významnosti vlivu návrhových ploch 

Jednotlivé zám ry a jejich vliv na jednotlivé složky životního prost edí jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

Tabulka . 27: íselné vyhodnocení významnosti vlivu návrhových ploch na jednotlivé 
složky ŽP 
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Z5SM SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z6SM SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z7SM SM -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 
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Z8SM SM 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 
Z9SM SM -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 +1 
Z10NS SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z11NS SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z12NS SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z13NS SV 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 
Z14SM ZV +1 0 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 
Z15KU SV 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 
Z16KU SV 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 
Z17KU SV -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 +1 
Z20KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z21KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z22KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z23KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z24KU SV -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 
Z25KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z26KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z27VV SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z28MV RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z29ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z30ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z31ST SV -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 
Z33ST SV -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 
Z34ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z35ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z36ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z39HY SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z40HY OM -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z43HY RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z48CH SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z49CH SV -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 
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Z52KU RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z53VV SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z55ST SV 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 +1 
Z58HY OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z59HY RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z60HY RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z62NS SV 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 
Z63NS SV 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 
Z64KU OM 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z66KU OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z67VV OM 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z68VV OM 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z69VV OM -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z70VV OM 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z71VV OM -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z72VV OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z73VV OM -1 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z74VV OM 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z78SM OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z79SM OM -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z80ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z81ST SV 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 +1 
Z82ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z83ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z84ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z85ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z86ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z87ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z89HY OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z90HY OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z91HY OM 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 
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Z92HY OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

Z93NS OS -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

Z94KU OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

Z95KU OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

Z96ST OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

Z97HY OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

Z98SM OS 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 +1 

Z99KU SV 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 
Z100SM OS -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

Z101NS OX 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

Z102NS OX 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 +1 

Z103ST OX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z104ST OX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z105ST OX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z106ST OX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z107ST OX -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

Z108ST OX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z110SM VS -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

Z111SM VS 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 +1 

Z112CH VS -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 

Z113CH VS -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 

Z114CH VS 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 +1 

Z115KU DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z116KU DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z117MV DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z118VV DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z119VV DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z120VV DS 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

Z121VV DS 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z122ST DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z123ST DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 
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Z124ST DS 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 -1 

Z125HY DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z126HY DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z127HY DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

Z128SM DS 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 

Z131SM DS 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 

Z132HY RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z137KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z139KU SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

Z140KU OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z144ST OM -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 +1 
Z145ST OS 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 +1 

Z146ST OM -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 
Z147ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z148ST OS -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 

Z149ST OS -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 

Z150ST OM 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 
Z151HY OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z152HY OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z153HY OM -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 
Z154HY OM -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 
Z155HY OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z156HY OM -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 
Z157HY OM 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 
Z158HY OM -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 
Z159HY OM 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 
Z160SM OM 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 
Z161SM OM -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 
Z162SM RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
Z163SM RI 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 +1 
Z164SM ZV +1 0 0 -1 0 -1 +1 +1 +1 +1 +1 
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Z165SM OS -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 +1 

Z166HY OM 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 +1 
Z167ST OS 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 

Z168ST OS 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 

Z169ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z170ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z171ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
Z172ST OM 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 
Z173ST OM 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 +1 
Z174ST DS -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

P2SM SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
P3SM SM 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 
P4SM SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
P5SM SM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
P6SM SM 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 
P7SM SM 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 
P8NS SV 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 
P9VV RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

P10VV OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P14ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P15ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P16ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P17ST OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P18NS DS 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 

P19SM PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P20SM OS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P21MV VS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P22MV VS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P23MV VS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P24MV OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P25SM OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 
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P26SM OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P27ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P28ST PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P29ST PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P30ST OM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 +1 

P31ST SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 
P32SM DS 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 

K4NS W -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 0 0 +1 

K9VV W -1 -1 0 -1 0 0 -1 +1 0 0 +1 

K16SM W -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 0 0 +1 

K34VV NSps -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 0 +1 

K40SM NSps -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 

K41SM NSps -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K42KU NSps -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 +1 

K43KU NSps -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K44ST NSps 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K47ST NSps 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K48HY NSps 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K51SM NSpv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

K52SM NSpv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

K53VV NSps 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K54VV NSps 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K55VV NSps 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K56VV NSps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

K57VV NSps 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K58VV NZ 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

K59VV NZ -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

K60VV NZ 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

K61VV NZ 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

K62VV NZ 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 +1 

K63ST NSps 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 +1 



Územní plán Staré M sto – hodnocení SEA 
__________________________________________________________________________ 

 

EMPLA AG, spol. s r.o., Hradec Králové  strana 134 (celkem 150) 

O
zn

a
en

í 
pl

oc
hy

 

Pl
án

ov
an

é 
vy

už
ití

 

Z
PF

 

PU
PF

L
 

ZC
H

Ú
, P

P 

Fa
un

a,
 fl

ór
a 

Ú
SE

S 

N
A

T
U

R
A

 

K
ra

jin
ný

 r
áz

 

V
od

a 

O
vz

du
ší 

H
lu

k 

O
by

va
te

ls
tv

o 

K64HY NSps -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K65SM NSps -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 

K66ST NSps -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K68SM NZ 0 -1 0 -1 0 ? -1 -1 0 -1 +1 

K69SM W 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 0 0 +1 

K70HY NSps -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 

K71HY NSps -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 

K72HY NSps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

K73HY NSps -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 +1 

K74HY NSps -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K75HY NSps 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 +1 

K76HY NSps -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K77HY NSps -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K78HY NSps -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 +1 

K79HY NSps 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 +1 

Vysv tlivky k tabulce: 

-2 významn  negativní vliv 

-1 negativní vliv 

0 bez vlivu 

+1 pozitivní vliv 

+2 významný pozitivní vliv 

? možný negativní vliv 

7. Porovnání zjišt ných nebo p edpokládaných kladných a záporných 
vliv  podle jednotlivých variant ešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný 
popis použitých metod vyhodnocení v etn  jejich omezení 

Územní plán Staré M sto byl navržen monovariantn . Ke zhodnocení byla p edložena jedna 
varianta umíst ní a rozlohy posuzovaných lokalit. Tato varianta ešení byla porovnána 
s variantou nulovou, tj. bez realizace nov  navržených ploch v této zm  územním plánu 
obce. 

Prvním krokem byl popis a vyhodnocení sou asného stavu životního prost edí a jeho složek 
v zájmovém území a porovnání jejich vývoje po p ípadné realizaci nového územního plánu. 
V tabulce byl poté íseln  vyhodnocen vliv ploch na jednotlivé složky životního prost edí. 
Na základ  tohoto vyhodnocení byly vyspecifikovány plochy s negativním vlivem na životní 
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prost edí. Pro eliminaci negativních vliv  a maximální posílení pozitivních vliv  byla navržena 
opat ení. 

Podrobné vyhodnocení vlivu jednotlivých ploch na složky životního prost edí bylo uvedeno 
v kapitole . 6 tohoto dokumentu. 

Byly identifikovány kladné i záporné vlivy nového územního plánu na složky životního 
prost edí a zdraví obyvatelstva a byly také stanoveny srovnávací hodnoty (sou asný stav, 
poza ové zne išt ní atd.) k posouzení intenzity vlivu jednotlivých návrh  na složky životní 
prost edí: 

 Vliv koncepce na ovzduší byl vztažen k p ípadnému p ísp vku navržených aktivit 
ke zvýšení, p ípadn  ke snížení sou asné míry zne išt ní ovzduší, 

 vliv koncepce na p du byl hodnocen vzhledem ke kvalit  p dy na pozemcích 
navržených k odn tí ze ZPF. Ukazatelem kvality a úrodnosti p dy byly t ídy ochrany 
zem lské p dy, 

 vliv koncepce na lesní pozemky byl vztažen na velikosti záboru, druhového a v kového 
složení lesa a pozornost byla také zam ena na riziko erozí, polom  apod., 

 vliv koncepce na vodu byl posuzován vzhledem ke kvalit  ( istot ) a kvantit  
povrchové a podzemní vody. Hodnocení bylo vztaženo i na zm nu odtokových pom , 

 vliv koncepce na p írodu a krajinu byl hodnocen za použití p írodních limit  a limit  
využití území (výskyt zvlášt  chrán ných území, p írodních park , lokalit soustavy NATURA 
2000, prvk  ÚSES, VKP, lesních porost , památných strom  a jejich ochranných pásem), 

 vliv koncepce na biosféru byl proveden jako srovnání sou asného stavu bioty 
(rostlinstva a živo išstva) v zájmovém území a obecn  p edpokládaných dopad  navrhovaných 
zám  na rostliny a živo ichy, 

 vliv koncepce na urbanizovaná území byl proveden jako srovnání sou asného stavu 
a p edpokládaných dopad  jednotlivých zám  na urbanistickou strukturu a architekturu sídla 
a na estetické hodnoty. 

ešení p edkládané v územního plánu se ur itou m rou odrazí na stavu životního prost edí 
v dot eném území. Zpracovatel vyhodnocení SEA dosp l k záv ru, že nejv tším negativním 
vlivem bude zábor pozemk  kategorie ZPF a také zábor pozemk , které jsou v sou asné dob  
nevyužívané nebo jsou trvale zatravn ny, bude znamenat likvidaci biotop  živo ich  
vázaných na dot ené plochy. Nemén  významným negativním vlivem bude p ímé ovlivn ní 
hnízdiš  ch ástala polního v PO Králický Sn žník. 

Použitá metodika vyhodnocení vliv  na životní prost edí vychází z požadavk  stavebního 
zákona, respektive jeho p ílohy, ze zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí ve zn ní pozd jších p edpis ), a z dokumentu „Metodika vyhodnocení vliv  
regionálních rozvojových koncepcí na životní prost edí“. 
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8. Popis navrhovaných opat ení pro p edcházení, snížení nebo 
kompenzaci všech zjišt ných nebo p edpokládaných závažných záporných 
vliv  na životní prost edí 

Zpracovatel hodnocení SEA na základ  provedeného vyhodnocení nezjistil žádný závažný 
záporný vliv p edkládané koncepce na jednotlivé složky životního prost edí. Vzhledem 
k tomu nejsou stanovena žádná kompenza ní opat ení. 

9. Zhodnocení zp sobu zapracování vnitrostátních cíl  ochrany 
životního prost edí do územn  plánovací dokumentace a jejich zohledn ní 

i výb ru variant ešení 

V rámci posuzování vliv  Návrhu územního plánu Staré M sto na životní prost edí byla 
hodnocena jedna p edkládaná varianta umíst ní návrhových ploch. Vliv na jednotlivé složky 
životního prost edí byl hodnocen u všech vymezovaných ploch (krom  ploch navržených 
v rezerv ). 

S ohledem na invariantní ešení územního plánu nebylo možné cíle ochrany životního 
prost edí pro výb r variant použít. V návrhu zm ny zastavitelného území v jednotlivých 
funk ních využitích jsou zohledn ny cíle ochrany životního prost edí na vnitrostátní úrovni. 

V rámci návrhu ešení p edkládaného územního plánu m sta byly v rámci možností 
maximáln  respektovány požadavky na ochranu životního prost edí a všech jeho složek. 

Relevantní strategické dokumenty vztahující se k p edm tnému území jsou harmonizovány 
s národními cíli v oblasti ochrany životního prost edí. Návrh územního plánu je s t mito 
koncepcemi v souladu. 

Další sledovanou úrovní je úrove  krajská, jejíž relevantní strategické dokumenty jsou 
harmonizovány s národními cíli v oblasti ochrany životního prost edí. Návrh územního plánu 
je s t mito koncepcemi taktéž v souladu. 

10. Návrh ukazatel  pro sledování vlivu územn  plánovací dokumentace 
na životní prost edí 

Pro Územní plán Staré M sto zpracovatel SEA stanovil monitorovací ukazatele, které 
vycházejí z národních nebo krajských koncep ních dokument : 

 rozsah záboru p dy kategorie ZPF za azené v I. a II. t íd  ochrany (ha/rok), 

 podíl záboru p dy kategorie ZPF za azené v I. a II. t íd  ochrany ku celkovému záboru 
ZPF (%), 

 podíl využití ploch brownfields ku celkovému záboru zem lského p dního fondu 
(%), 

 zm na vým ry lesních porost  (ha), 

 koeficient odtoku vody z území (m3/rok), 
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 po et realizovaných zám  protipovod ové ochrany území, 

 po et obyvatel napojených na ve ejný vodovod, 

 po et obyvatel napojených na kanaliza ní sít  a OV, 

 míra zne išt ní povrchových a podzemních vod dle ukazatel  jakosti vody, 

 celkové emise hlavních zne iš ujících látek (t/rok), 

 ekra ování stanovených imisních limit  pro ochranu zdraví lidí a ekosystém  
(µg/m3), 

 rozsah území se zhoršenou kvalitou ovzduší na území kraje (%), 

 podíl spot eby obnovitelných zdroj  energie (%), 

 rozsah plynofikace obcí v území (%), 

 zm ny intenzity dopravy na hlavních dopravních komunikacích (%), 

 po et obyvatel vystavených hlukové zát ži (% obyvatel), 

 procento rozlohy chrán ných území na území kraje (%), 

 stav sít  územního systému ekologické stability území, 

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

 innost opat ení k ochran  krajinného rázu, 

 po etnost chrán ných druh  rostlin a živo ich , 

 produkce odpad  dle jednotlivých skupin odpadu (t/rok), 

 procento separace a materiálového využití odpad  (%), 

 po et starých ekologických zát ží, 

 po et sanovaných starých ekologických zát ží, 

 po et realizovaných revitaliza ních opat ení, 

 po et návšt vník  kraje. 

Kritériem pro výb r projektu by se m la stát zejména velikost a významnost 
budoucího zatížení všech složek životního prost edí zejména v t chto oblastech: 

 rozsah (velikost) zám ru, 
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 realizace doprovodných investic, 

 navýšení dopravy, 

 vstupy energetických a surovinových zdroj , 

 zdroje emisí do životního prost edí (látky zne iš ující ovzduší nebo vody, emise 
hluku), 

 zdroj nebezpe ných odpad , havárií, 

 zm ny klimatických pom  (inverze, mlhy), 

 zne išt ní povrchových a podzemních vod, 

 ovlivn ní režimu vody v krajin , 

 zvýšení eroze, snížení kvality p d, 

 narušení horninového prost edí, surovinových zdroj , 

 zdravotní rizika, psychosociální dopady, 

 narušení stability ekosystém , VKP, ÚSES, 

 snížení druhové rozmanitosti, ohrožení populací zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich , 

 narušení krajinného rázu, 

 narušení ochranných podmínek zvlášt  chrán ných území, 

 narušení územní ochrany a integrity Evropsky významných lokalit a Pta ích oblastí, 

 poškození nebo likvidace biotop  s výskytem zvlášt  chrán ných druh  rostlin 
a živo ich , 

 zásahu do prvk  ÚSES a VKP, negativnímu ovlivn ní p írodních stanoviš , biotop , 
fauny, flóry, 

 zvýšení fragmentace krajiny, snížení pr chodnosti krajiny, 

 eshrani ní vlivy. 

V kapitole . 8 tohoto dokumentu zpracovatel SEA navrhl opat ení pro p edcházení 
i snížení negativních vliv  na životního prost edí a ve ejné zdraví. Další opat ení 

a povinnosti vyplývají z platných právních p edpis . 
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11. Návrh požadavk  na rozhodování ve vymezených plochách 
a koridorech z hlediska minimalizace negativních vliv  na životní prost edí 

V této kapitole je uveden konkrétní návrh požadavk  pro jednotlivé navržené plochy, 
kde byl v kapitole . 6 vyhodnocen potenciální negativní vliv a je možné tento vliv snížit 
na únosné minimum. Dále jsou v této kapitole uvedeny požadavky na další studie i 
pr zkumy, které mohou být provedeny až v dalších stupních ízení, kde již budou známy 
konkrétní zám ry a bude tak možné lépe vyhodnotit potenciální vliv. 

 u prašných p íjezdových komunikací, odstavných a manipula ních ploch realizovat 
technická opat ení v etn  výsadby izola ní zelen  s protiprašnou funkcí; provést úpravy 
(zpevn ní povrchu), pop . zajistit jejich pravidelné išt ní, 

 hem výstavby zám  a rekonstrukce stávajících objekt  minimalizovat dobu trvání 
stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo; vlastní výstavbu organiza  zabezpe it 
zp sobem, který maximáln  omezí možnost narušení faktor  pohody, a to zejména v no ních 
hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického 
materiálu uskute ovat v denní dob , minimalizovat pohyb mechanism  a t žké techniky 
v blízkosti obytné zástavby, 

 i provád ní demolic vyhodnotit, zda n které ásti stavebních objekt  mohou být 
nositeli nebezpe ných vlastností – mohou být významn  zne išt né látkami zp sobujícími 
jejich nebezpe nost, 

 i demolicích objekt  realizovat dostate ná opat ení k zabrán ní uvol ování azbestu 
do ovzduší - práce provád t jen s pomocí kvalifikovaných a proškolených pracovník  
a d sledn  dodržovat podmínky k zajišt ní ochrany zdraví, 

 u odpad  potenciáln  kontaminovaných provést test na vylou ení nebezpe ných 
vlastností akreditovanou laborato í; na základ  výsledku hodnocení stanovit zp sob nakládání 
a odstran ní odpadu v souladu s platnými právními p edpisy v oblasti ochrany zdraví 
pracovník , ve ejného zdraví a nakládání s odpady, 

 do p ípravy realizace jednotlivých zám  zahrnout jejich za len ní do sídla a krajiny 
(jednotlivé zám ry budou respektovat krajinný ráz, charakter a strukturu zástavby, výškovou 
hladinu okolní zástavby, harmonické m ítko, výhledy a pr hledy) a navrhnout ozelen ní, 

 vedení technické infrastruktury p ednostn  umis ovat pod zem, 

 zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a dopl ováním krajinné zelen , 

 zvyšovat prostupnost krajiny rozši ováním a obnovou cestní sít , 

 provád t výsadbu autochtonních druh  d evin, ovocných druh , 

 v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa umis ovat stavby hlavní 
i vedlejší v etn  oplocení nejblíže ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa, 

 na pozemcích ur ených pro ochranu a tvorbu prvk  ÚSES nem nit stávající kulturu 
za kulturu nižšího stupn  ekologické stability, nenarušovat ekologicko-stabiliza ní funkci 
jiným zp sobem, 
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 u ploch zm n vymezených v záplavovém území prokázat soulad konkrétního zám ru 
s vodohospodá skými zájmy v území, 

 v místech p ípadných p echod  p es meliora ní systémy provést taková technická 
opat ení, aby byla zachována odvod ovací funkce a nedošlo ke zm nám v hydrologickém 
režimu na dot ených pozemcích, 

 hem etapy výstavby zabránit ovlivn ní prost edí toku Krupá. 

Z13NS, Z102NS, Z67 VV: 

 provést biologický pr zkum území v jarním a letním období s d razem na výskyt 
ZCHD. 

K4NS, Z15KU, Z16KU, Z17KU, Z71VV: 

 ed realizací zám ru provést biologický pr zkum území v jarním a letním 
období. P i využití plochy budou respektovány biotopy a populace ZCHD rostlin a živo ich . 

Z64KU: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a aktuální biologický pr zkum p ímo dot ené 
plochy, 

 výstavbu situovat mimo biotop ZCHD rostlin, 

 zachovat stávající hydrologický režim území, 

 redukovat velikost návrhové plochy. 

K40SM: 

 nevyužívat plochu v letním období. 

K41SM: 

 nem nit využívání pozemk  nebo nevyužívat plochu v letním období, 

 ípadnou stavební innost realizovat mimo hnízdní období ch ástala polního. 

K65SM: 

 neprovád t zm nu charakteru vegetace, neprovozovat letní aktivity, 

 pé i o travní porosty p izp sobit ochran  ch ástala polního, 

 ípadnou stavební innost realizovat mimo hnízdní období ch ástala polního. 

K68SM: 

 nesmí dojít k vytvo ení zdroje trvalých rušivých vliv  nebo k využívání pozemku, 
které nebude slu itelné s požadavky ochrany ch ástala polního. 
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K69 SM: 

 realizace zám ru nesmí znamenat ovlivn ní hydrologických pom  v navazujících 
lu ních porostech, 

 stavební práce musí probíhat mimo hnízdní období ch ástala polního. 

Z68VV, Z70VV, Z74VV, Z141KU: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Z121VV: 

 zm nou využití nesmí dojít k negativnímu ovlivn ní kvality vody ve Vrbenském 
potoku. 

K9VV: 

 realizovat vodní nádrž p írod -blízkým charakterem. 

K34VV: 

 provést hodnocení vlivu zám ru na krajinný ráz a na lesní ekosystémy, 

 neprovád t rozsáhlé terénní úpravy, p ípadn  využívat sjezdovou dráhu pro realizaci 
letních aktivit. 

K59VV, K63ST: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a vlivu na lesní ekosystémy. 

K61VV, K62VV, K63VV: 

 provést hodnocení vlivu zám ru na lesní ekosystémy, 

 i kácení porostu nenarušit hydrologický režim území a navazující lu ní porosty. 

K46ST, K47ST: 

 nevyužívat plochu v letním období a neprovád t zde rozsáhlé terénní úpravy, 

 pe ovat o travní porosty dle nárok  ch ástala polního. 

K64HY: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a lesní ekosystémy, 

 nevyužívat plochu k rekrea ním aktivitám, které by zvýšily intenzitu p sobení 
rušivých vliv  a narušení hydrologického režimu území nap . provád ním rozsáhlých 
terénních úprav. 
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K70HY, K71HY, K73HY, K74HY, K76HY, K77HY: 

 nevyužívat plochu k letním rekrea ním aktivitám, což by zvýšilo intenzitu p sobení 
rušivých vliv  a narušení hydrologického režimu území nap . provád ním rozsáhlých 
terénních úprav. 

K78HY, K79HY: 

 nevyužívat plochy v letním období, 

 neprovád t terénní úpravy, 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

12. Netechnické shrnutí výše uvedených údaj  

edm tem zpracování dokumentace SEA je posouzení Návrhu územního plánu Staré M sto 
z hlediska vliv  na životní prost edí. Posuzovaný Návrh je p edkládán v jedné navrhované 
variant . Z hlediska umíst ní a rozsahu možných vliv  na životní prost edí a na obyvatelstvo 
je v SEA dokumentaci hodnocen stávající stav, tj. stav bez innosti (nulová varianta) 
a aktivní varianta p edkládaná v podob  Návrhu územního plánu Staré M sto. Možné vlivy 
aktivní varianty na životní prost edí jsou popsány v kapitole . 4 a . 6 tohoto hodnocení SEA. 

SEA dokumentace byla zpracována dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí, v platném zn ní a dle p ílohy zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním ádu v platném zn ní. 

Obsahová nápl  této územn  plánovací dokumentace je stanovena stavebním zákonem a jeho 
provád cími p edpisy. 

i posuzování vliv  návrhových ploch na životní prost edí se vycházelo z dostupných 
podklad , vyjad ujících stávající stav životního prost edí v posuzovaném území. Modelace 

íslušných vliv  na životní prost edí se opírala o p edpoklad standardního provozu 
jednotlivých zám  a o jejich realizaci v souladu s platnou legislativou R a v souladu 
s koncepcemi vztahujícími se k p edm tnému území. 

Cílem SEA hodnocení je identifikovat kladné i záporné vlivy na životní prost edí a zdraví 
obyvatelstva. V p ípad , že je identifikován negativní vliv a neexistuje alternativní ešení, 
musí být navržena zmír ující a kompenza ní opat ení. 

Zdraví obyvatelstva je obecn  posuzováno vzhledem k nejvýše p ípustným limit m (nap . 
hluku) a riziku poškození zdraví krátkodobým i dlouhodobým p sobením ur itého faktoru 
na lov ka (hluk, atd.). 

V SEA vyhodnocení v kapitole . 6 Zhodnocení stávajících a p edpokládaných vliv  
navrhovaných variant Zásad územního rozvoje, v etn  vliv  sekundárních, synergických, 
kumulativních, krátkodobých, st edn dobých a dlouhodobých, trvalých a p echodných, 
kladných a záporných bylo upozorn no na n které možné d sledky realizace zám  

edkládaných v posuzované koncepci ve vztahu k životnímu prost edí a zdraví obyvatel. 
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Návrh stanoviska Krajského ú adu Pardubického kraje k posouzení vlivu koncepce na životní 
prost edí podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí, v platném 
zn ní. 

Název koncepce:  Územní plán Staré M sto 

Umíst ní zám ru: 

Kraj:     Olomoucký 

sto:    Staré M sto 
Katastrální území: Hyn ice  pod  Sušinou,  Chrastice,  Kun ice  pod  Králickým  

Sn žníkem, Malé Vrbno, Nová Seninka, Staré M sto 
pod Králickým Sn žníkem, St íbrnice a Velké Vrbno 

edkladatel:    stský ú ad Šumperk 

Zpracovatel posouzení: EMPLA AG, spol. s r.o. 

Za Škodovkou 305 

503 11 Hradec králové 

Odpov dný ešitel - autorizace podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní 
prost edí, v platném zn ní: 

Ing. Vladimír Plachý 

Osv ení o odborné zp sobilosti .j.: 182/OPV/93 ze dne 21.1.1993 

Pr h posuzování 

Územní plán Staré M sto byl odboru životního prost edí a zem lství Krajského ú adu 
Olomouckého kraje p edložen dne ……………. 

Dne 14.5.2013 bylo vydáno stanovisko orgán  státní správy k návrhu zadání územního plánu 
Staré M sto s tímto výsledkem: 

Nedílnou sou ástí návrhu územního plánu Staré M sto bude v dalším stupni územn  
plánovací dokumentace vyhodnocení vliv  územního plánu na životní prost edí dle § 50 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) dle p ílohy 
stavebního zákona, zpracované autorizovanou osobou dle § 10i odst. 4 zákona o posuzování 
vliv  na životní prost edí. 

Vyhodnocení vliv  na životní prost edí musí postihnout vlivy navrhovaných zm n na složky 
životního prost edí a na ve ejné zdraví. Sou ástí vyhodnocení bude i návrh p ípadných 
opat ení k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vliv  na životní prost edí a 
ve ejné zdraví. 

Vyhodnocení vliv  na životní prost edí bude zpracováno zejména s ohledem na: 
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 posouzení dopad  investi ního zám ru na krajinný ráz, na významné krajinné prvky, 
ovlivn ní hydrologických pom , 

 Stávající a budoucí zát ž zájmového území hlukem i imisemi, 

 Bude vypracována kapitola Záv ry a doporu ení v etn  návrhu stanoviska dot eného 
orgánu ke komcepci s uvedením výroku, zda lze z hlediska negativních vliv  na životní 
prost edí s jednotlivou plochou a s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit 
s podmínkami v etn  jejich up esn ní, anebo nesouhlasit, 

 Vyhodnocení ZPF a nár stu dopravy, 

 V p ípad  variantního ešení zám , ur ení po adí jednotlivých variant z hlediska 
vliv  na životní prost edí, ve kterém jsou jednotlivé varianty p ípustné a za jakých podmínek 
jsou p ípustné, v etn  p ípadných kompenza ních opat ení, která by mohla tyto negativní 
vlivy zmírnit nebo úpln  eliminovat. 

Na informa ním systému SEA (http://www.ceu.cz/EIA/SEA) byl záv r zjiš ovacího ízení 
zve ejn n dne …………… 

Ve ejné projednání k Územnímu plánu Staré M sto v etn  posouzení vliv  na životní 
prost edí prob hlo dne …………… 

Krajský ú ad Olomouckého kraje, odbor životního prost edí a zem lství obdržel dne 
…………… všechna vyjád ení k Územnímu plánu Staré M sto. 

Posouzení vliv  koncepce na životní prost edí Územního plánu Staré M sto bylo provedeno 
v souladu se zákonem . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí v platném 
zn ní a dle p ílohy zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném 
zn ní. 

Stanovisko 

Krajský ú ad Olomouckého kraje odbor životního prost edí a zem lství jako p íslušný 
orgán podle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí v platném zn ní, 
vydává na základ  vyhodnocení vliv  koncepce na životní prost edí, výsledku ve ejného 
projednání, vypo ádání došlých p ipomínek dot ených správních ú ad , územních samospráv 
a ve ejnosti 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vliv  na životní prost edí k územnímu plánu Staré M sto za p edpokladu 
spln ní t chto podmínek: 

 u prašných p íjezdových komunikací, odstavných a manipula ních ploch realizovat 
technická opat ení v etn  výsadby izola ní zelen  s protiprašnou funkcí; provést úpravy 
(zpevn ní povrchu), pop . zajistit jejich pravidelné išt ní, 
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 hem výstavby zám  a rekonstrukce stávajících objekt  minimalizovat dobu trvání 
stavby a negativní vlivy stavby na obyvatelstvo; vlastní výstavbu organiza  zabezpe it 
zp sobem, který maximáln  omezí možnost narušení faktor  pohody, a to zejména v no ních 
hodinách – tj. veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického 
materiálu uskute ovat v denní dob , minimalizovat pohyb mechanism  a t žké techniky 
v blízkosti obytné zástavby, 

 i provád ní demolic vyhodnotit, zda n které ásti stavebních objekt  mohou být 
nositeli nebezpe ných vlastností – mohou být významn  zne išt né látkami zp sobujícími 
jejich nebezpe nost, 

 i demolicích objekt  realizovat dostate ná opat ení k zabrán ní uvol ování azbestu 
do ovzduší - práce provád t jen s pomocí kvalifikovaných a proškolených pracovník  
a d sledn  dodržovat podmínky k zajišt ní ochrany zdraví, 

 u odpad  potenciáln  kontaminovaných provést test na vylou ení nebezpe ných 
vlastností akreditovanou laborato í; na základ  výsledku hodnocení stanovit zp sob nakládání 
a odstran ní odpadu v souladu s platnými právními p edpisy v oblasti ochrany zdraví 
pracovník , ve ejného zdraví a nakládání s odpady, 

 do p ípravy realizace jednotlivých zám  zahrnout jejich za len ní do sídla a krajiny 
(jednotlivé zám ry budou respektovat krajinný ráz, charakter a strukturu zástavby, výškovou 
hladinu okolní zástavby, harmonické m ítko, výhledy a pr hledy) a navrhnout ozelen ní, 

 vedení technické infrastruktury p ednostn  umis ovat pod zem, 

 zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a dopl ováním krajinné zelen , 

 zvyšovat prostupnost krajiny rozši ováním a obnovou cestní sít , 

 provád t výsadbu autochtonních druh  d evin, ovocných druh , 

 v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa umis ovat stavby hlavní 
i vedlejší v etn  oplocení nejblíže ve vzdálenosti 25 m od okraje lesa, 

 na pozemcích ur ených pro ochranu a tvorbu prvk  ÚSES nem nit stávající kulturu 
za kulturu nižšího stupn  ekologické stability, nenarušovat ekologicko-stabiliza ní funkci 
jiným zp sobem, 

 u ploch zm n vymezených v záplavovém území prokázat soulad konkrétního zám ru 
s vodohospodá skými zájmy v území, 

 v místech p ípadných p echod  p es meliora ní systémy provést taková technická 
opat ení, aby byla zachována odvod ovací funkce a nedošlo ke zm nám v hydrologickém 
režimu na dot ených pozemcích, 

 hem etapy výstavby zabránit ovlivn ní prost edí toku Krupá. 
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Z13NS, Z102NS, Z67 VV: 

 provést biologický pr zkum území v jarním a letním období s d razem na výskyt 
ZCHD. 

K4NS, Z15KU, Z16KU, Z17KU, Z71VV: 

 ed realizací zám ru provést biologický pr zkum území v jarním a letním 
období. P i využití plochy budou respektovány biotopy a populace ZCHD rostlin a živo ich . 

Z64KU: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a aktuální biologický pr zkum p ímo dot ené 
plochy, 

 výstavbu situovat mimo biotop ZCHD rostlin, 

 zachovat stávající hydrologický režim území, 

 redukovat velikost návrhové plochy. 

K40SM: 

 nevyužívat plochu v letním období. 

K41SM: 

 nem nit využívání pozemk  nebo nevyužívat plochu v letním období, 

 ípadnou stavební innost realizovat mimo hnízdní období ch ástala polního. 

K65SM: 

 neprovád t zm nu charakteru vegetace, neprovozovat letní aktivity, 

 pé i o travní porosty p izp sobit ochran  ch ástala polního, 

 ípadnou stavební innost realizovat mimo hnízdní období ch ástala polního. 

K68SM: 

 nesmí dojít k vytvo ení zdroje trvalých rušivých vliv  nebo k využívání pozemku, 
které nebude slu itelné s požadavky ochrany ch ástala polního. 

K69 SM: 

 realizace zám ru nesmí znamenat ovlivn ní hydrologických pom  v navazujících 
lu ních porostech, 

 stavební práce musí probíhat mimo hnízdní období ch ástala polního. 
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Z68VV, Z70VV, Z74VV, Z141KU: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 

Z121VV: 

 zm nou využití nesmí dojít k negativnímu ovlivn ní kvality vody ve Vrbenském 
potoku. 

K9VV: 

 realizovat vodní nádrž p írod -blízkým charakterem. 

K34VV: 

 provést hodnocení vlivu zám ru na krajinný ráz a na lesní ekosystémy, 

 neprovád t rozsáhlé terénní úpravy, p ípadn  využívat sjezdovou dráhu pro realizaci 
letních aktivit. 

K59VV, K63ST: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a vlivu na lesní ekosystémy. 

K61VV, K62VV, K63VV: 

 provést hodnocení vlivu zám ru na lesní ekosystémy, 

 i kácení porostu nenarušit hydrologický režim území a navazující lu ní porosty. 

K46ST, K47ST: 

 nevyužívat plochu v letním období a neprovád t zde rozsáhlé terénní úpravy, 

 pe ovat o travní porosty dle nárok  ch ástala polního. 

K64HY: 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz a lesní ekosystémy, 

 nevyužívat plochu k rekrea ním aktivitám, které by zvýšily intenzitu p sobení 
rušivých vliv  a narušení hydrologického režimu území nap . provád ním rozsáhlých 
terénních úprav. 

K70HY, K71HY, K73HY, K74HY, K76HY, K77HY: 

 nevyužívat plochu k letním rekrea ním aktivitám, což by zvýšilo intenzitu p sobení 
rušivých vliv  a narušení hydrologického režimu území nap . provád ním rozsáhlých 
terénních úprav. 

K78HY, K79HY: 

 nevyužívat plochy v letním období, 
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 neprovád t terénní úpravy, 

 provést hodnocení vlivu na krajinný ráz. 


