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Vyhodnocení vlivů koncepce - Územního plánu města Vysoké
Veselí na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na
udržitelný rozvoj území a životní prostředí
Vypracováno dle zákona 100/2001 Sb. a přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. k § 19
odst. 2 zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

0. ÚVODEM
Toto hodnocení SEA bylo vypracováno na základě objednávky města Vysoké Veselí ,
se sídlem Vysoké Veselí, Mírové nám. 9, zastoupené starostou panem Lubošem Holmanem,
smlouvou ze dne 10.6.2011
Identifikace obce:
IČ: 00272418
507 03 Vysoké Veselí
Královéhradecký kraj, okres Jičín
Kód obce: 573 809
Telefon : 493 592 204, 607 844 952 , e-mail : vysoke.veseli@quick.cz
Katastrální území: 788350 Vysoké Veselí, 788341 Veselská Lhota
Základní údaje o obci dle Územně identifikačního registru (k 1.1.2004):
Počet obyvatel: 923
Výměra: 933 ha
Hustota osídlení: 99 obyv./km2
Identifikace stran:
Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Jičín, odbor územního plánování a rozvoje města,
Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, ve spolupráci se starostou města Vysoké Veselí jako
pověřeným zastupitelem.
Příslušné úřady:
Krajský úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Finanční úřad: Finanční úřad v Jičíně
Pověřený úřad: MÚ Jičín
Stavební úřad: MÚ Vysoké Veselí – stavební úřad
Předkladatelem územního plánu je Město Jičín, odbor územního plánování a rozvoje
města.
Zpracovatelem Územního plánu města Vysoké Veselí je atelier SURPMO Hradec
Králové, třída ČSA 219, vedoucí Ing.arch. Alena Koutová.
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Zpracovatelem vyhodnocení strategického dokumentu (SEA) je Ing. Jiří Klicpera CSc,
Gočárova 615, Lázně Bohdaneč, tel. +420 602 649 164, fax 466 921 106, E-mail:
klicpera@iol.cz , oprávněná osoba podle zák. 244/1992 a 100/2001 Sb. – číslo osvědčení
16091/4310/OEP/92, prodlouženo rozhodnutím č.j. 53122/Env/06 ze dne 1.8.2006 a č.j.
56684/ENV/11 ze dne 12.8.2011 do konce roku 2016.
Zpracovatelem hodnocení soustavy Natura 2000 je RNDr. Marek Banaš, Ph.D.,
osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění (číslo rozhodnutí: 630/3242/04), http://www.ekogroup.cz, tel. 605 567 905, email:
banas@ekogroup.cz

0.1

Vymezení územního plánu

Koncept ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního
plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších
předpisů platných k 30.3.2010.
Při vymezení zastavěného území vycházel z hranice současně zastavěného území
obce obsažené v dosud platné územně plánovací dokumentaci. Hranice byla na základě
údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu aktuální
právní úpravy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb.) koordinována s údaji z Územně analytických
podkladů (ÚAP) a doplňujících podkladů pořizovatele a obce ke dni 23. 8. 2010. Zastavěné
území a katastrální území je zakresleno v mapových podkladech.
Území města je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Jičín, pro
který byly v roce 2008 vypracovány Územně analytické podklady. Z územně analytických
podkladů ORP Jičín vyplývají pro ÚP Vysoké Veselí následující požadavky, které byly
respektovány a v územním plánu zpracovány:
 zajistit plochy a koridory veřejné infrastruktury,
 navrhnout opatření na ochranu majetku státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat
zastavitelné území do ploch, které jsou ohroženy povodní a kam zasahuje hladina
Q100, což by vedlo k dalším nákladům na nové nákladné protipovodňové opatření,
 podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových
a podzemních zdrojů vody a podporovat jejich hospodárné využívání,
 respektovat přírodní hodnoty území, posilovat ekologickou stabilitu území,
 minimalizovat zábory zemědělské půdy a to zejména zemědělské půdy s vysokým
stupněm ochrany nebo vysokou bonitou.

0.1.1

Záměry obce v řešeném území:

Záměry obcí byly zpracovány v ÚAP ORP Jičín jen pro ty obce, které dodaly
podklady z dotazníkového šetření. Obec Vysoké Veselí na výše uvedený dotazník
neodpověděla.
Problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci:
Jedním z úkolů ÚAP je stanovení problémových jevů a střetů. Takto identifikovatelné
jevy by následně měly být odstraněny či významně redukovány během procesu tvorby
územního plánu obce. Identifikované problémy v zájmovém území lze rozdělit do
následujících skupin:
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 - urbanistické závady
 - vymezování nových zastavitelných ploch na půdách zařazených do I. a II. třídy
ochrany
 - střety nových zastavitelných ploch s limity v území
 - střety záměrů na provedení změn s limity v území
 - nevybudovaná infrastruktura v některých obcích (především kanalizace a
vodovod)
 - dopravní závady
 - průchod rychlostní komunikace a silnice I. třídy zastavěným územím
 - úrovňové křížení komunikací a železnice
 - hygienické závady
 - chráněné ložiskové území
 - ložiska nerostných surovin
 - skládky
 - staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
 - přítomnost tzv. brownfieldu

0.2

Obsah předloženého návrhu ÚP

Předložená dokumentace k hodnocení SEA obsahuje následující části
I.1.a) Vymezení zastavěného území
I.1.b) Koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot
I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně, vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její
schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní
opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů
I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), popřípadě podmíněně přípustné využití těchto
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu
I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit
I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo
I.1.i) Počet listů územního plánu obce a počet výkresů k němu připojené grafické části
II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
II.1.b) Údaje o splnění Zadání
II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje
území
II.1.d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s
informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno
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II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

0.3

Zásady pro definice územních prvků plánu

Jednotlivé navrhované změny jsou charakterizovány v návrhu ÚP takto (příklad):
Kód plochy

Charakteristika území

lokalita Z2

Severovýchodní část sídla, okraj zástavby

funkční vymezení BP

plochy bydlení v rodinných domech - příměstské

lokální podmínky

izolované rodinné domy, 2 NP…..

0.4

Urbanistická koncepce

Územní plán stanovil tyto zásady urbanistické koncepce:
Historicky vzniklá urbanistická kompozice sídla Vysoké Veselí bude zachována a dále
rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování a
zemědělské výroby, a to v rozsahu zobrazeném v grafické části ÚP. Budou respektovány
dominanty města, stávající charakter sídla a hladina zástavby.
Stávající plochy bydlení - bydlení v rodinných domech (RD) městské a příměstské
jsou doplněny rozvojovými záměry, které navazují a doplňují zastavěné území.
Stávající plochy smíšené obytné - s venkovskou zástavbou jsou doplněny
rozvojovými záměry, které navazují a doplňují zastavěné území. Jejich počet a velikost je
podložena také rozborem sociodemografických podmínek.
Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované, předpokládá se
rozvoj komerčních zařízení malých a středních a tělovýchovných a sportovních zařízení.
Plochy areálů stávající zemědělské výroby a výrobních i nevýrobních podnikatelských
subjektů, které jsou součástí ploch smíšených výrobních, ploch zemědělské výroby, ploch
bydlení v RD, smíšených obytných venkovských ploch a ploch občanského vybavení –
komerčních zařízení malých a středních jsou stabilizované. Navrhované jsou plochy smíšené
výrobní a plochy pro rozvoj zemědělské výroby.
Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené v
rámci všech ploch. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování. Pro doplnění systému
jsou navrženy plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační.
Plochy územních rezerv (plochy bydlení v RD – městské a příměstské, plocha
smíšená výrobní a plocha zeleně) jsou navrženy v k.ú. Vysoké Veselí a navazují na
zastavěné nebo zastavitelné území obce.
Plocha přestavby (pro výrobu a skladování – plocha smíšená výrobní) je navržena v
k. ú. Vysoké Veselí.
Plochy změny v krajině jsou navrženy jako plochy vodní a vodohospodářské a plochy
lesní.
Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného
rozvoje území.

SEA ÚP Vysoké Veselí

7

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

0.4.1

Úvodní část ÚP

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH:
Návrh ÚP vymezuje následující plochy s rozdílným využitím území:
Plochy bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI)
k. ú. Vysoké Veselí: Z1 – Z2, pro Z1 musí být zpracována územní studie
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
k. ú. Veselská Lhota: Z3 – Z4,
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)
k. ú. Vysoké Veselí: Z5,
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
k. ú. Vysoké Veselí: Z6
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
k. ú. Veselská Lhota: Z7,
Plochy smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS)
k. ú. Vysoké Veselí: Z8 - Z10
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
k. ú. Vysoké Veselí: Z11 - Z12,
Plochy dopravní infrastruktury – silniční nemotoristické (DS1)
k. ú. Veselská Lhota: Z13,
k. ú. Vysoké Veselí: Z13.
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Plochy smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS)
k. ú. Vysoké Veselí: P1.
VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Návrh ÚP respektuje a chrání stabilizované plochy sídelní zeleně reprezentované
plochami zeleně veřejné a zeleně ochranné a izolační. Nově vymezuje plochy:
Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)
k. ú. Veselská Lhota: Z14 – Z16,
k. ú. Vysoké Veselí: Z17 – Z20.
VYMEZENÍ PLOCH KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ:
Návrh ÚP vymezuje plochy územní rezervy:
Plochy bydlení – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI)
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k. ú. Vysoké Veselí: R1 – R3,
Plochy smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS)
k. ú. Vysoké Veselí: R4
Plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační (ZO)
k. ú. Vysoké Veselí: R5.
a stanovuje tyto podmínky pro prověření budoucího využití:
- koordinace s hodnotami území,
- přínos pro udržitelný rozvoj území,
- udržení hygienické nezávadnosti

0.4.2

Koncepce rozvoje území obce

Územní plán vytváří územně technické podmínky pro:
 udržitelný rozvoj obce (vymezené rozvojové plochy budou sloužit pro doplnění,
zkvalitnění a rozvoj v oblasti bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby,
dopravní infrastruktury, sídelní zeleně a plochy změn v krajině – plochy vodní
a vodohospodářské) a pro podporu a ochranu hodnot území,
 ochranu kulturního dědictví (nemovité kulturní památky, urbanistické hodnoty,
místo významné události, významná stavební dominanta),
 pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území zejména na
plochách přírodního charakteru (cykloturistika, agroturistika, pěší turistika, přírodní
koupání a jiné aktivity),
 pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot v území
(NATURA 2000 – Evropsky významné lokality Javorka a Cidlina, Veselský háj a
Rybník Smrkovák); památné stromy; ÚSES; vodní plochy a vodní toky; lesní plochy;
kvalitní zemědělská půda I. a II. třídy ochrany) a také pro posilování ekologické
stability území,
 pro ochranu a rozvoj sídelní zeleně.
Návrhem koncepce ÚP se stabilizuje a podporuje současný význam a funkce města
Vysoké Veselí ve struktuře osídlení správního obvodu i kraje. Územní plán vytváří územně
technické podmínky pro všestranný rozvoj města, a tím trvale podporuje stabilizaci trvale
žijících obyvatel při koordinaci s hodnotami území.
Řešením ÚP nedochází ke změně významu a funkce města Vysoké Veselí ve
struktuře osídlení.
Koncept ÚP respektuje dosavadní urbanistickou koncepci. Navrhované zastavitelné
plochy navazují převážně na zastavěné území a respektují osy zastavěného území obce
tvořené hlavními průjezdními (zároveň obslužnými) komunikacemi.
Urbanistická koncepce je založena současně na přehodnocení dosud platné ÚPD
města a zohledňuje dopad širších vazeb v území vyplývající z PÚR ČR 2008 a ÚAP ORP
Jičín.
Plochy pro územní rozvoj jsou voleny tak, aby veškeré případné negativní dopady
navrhovaného řešení byly minimální. Všechny navrhované plochy pro rozvoj města jsou
navrženy ve vazbě na ZÚ a s využitím návazností na stávající dopravní systém a inženýrské
sítě.
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Návrh řešení ÚP respektuje a navazuje na stávající urbanistickou strukturu.
Zdůrazňuje se ochrana přírodních a kulturních hodnot. Stávající plochy bydlení - bydlení v
rodinných domech - městské a příměstské jsou doplněny rozvojovými záměry v k. ú. Vysoké
Veselí (Z1 a Z2), které navazují a doplňují zastavěné území. Tyto záměry rozšiřuje návrh
ploch územních rezerv (R1 - R3). Stávající plochy smíšené obytné s venkovskou zástavbou
jsou doplněny rozvojovými záměry v k.ú. Veselská Lhota (Z3 a Z4), které doplňují zastavěné
území, nebo na něj bezprostředně navazují. Jejich počet a velikost je podložena také
rozborem sociodemografických podmínek.
Stávající plochu rekreace – zahrádkovou osadu je možno považovat za
stabilizovanou, plochy pro rozvoj nejsou vymezeny. Plochy pro rekreaci nejsou samostatně
navrhovány, rozvoj je ale možný v rámci přípustného využití v plochách bydlení v RD, v
plochách smíšených obytných venkovských nebo v plochách pro rozvoj občanského
vybavení – komerčních zařízení malých a středních.
Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované, předpokládá se v
k. ú. Vysoké Veselí rozvoj v ploše pro komerční zařízení malá a střední a v ploše pro
tělovýchovná a sportovní zařízení.
Plochy areálů stávající zemědělské výroby i ostatních výrobních i nevýrobních
podnikatelských subjektů, které jsou součástí ploch výroby a skladování – zemědělské
výroby, smíšených výrobních ploch, ploch bydlení v RD, smíšených obytných venkovských
ploch a ploch občanského vybavení – komerčních zařízení malých a středních jsou
stabilizované. Vymezena je plocha v k. ú. Veselská Lhota pro výrobu a skladování –
zemědělskou výrobu a v k. ú. Vysoké Veselí plocha smíšená výrobní. Plocha územních
rezerv – plocha smíšená výrobní je navržena v k. ú. Vysoké Veselí.

0.4.3
-

-

-

Hlavní cíle rozvoje území obce:

při zachování základní prostorové kompozice a při respektování požadavků na
ochranu přírodních a kulturních hodnot jsou řešeny územní rozvojové potřeby obce
tak, aby byly vytvořeny podmínky pro harmonický rozvoj celého území obce,
na základě vytipování vhodných ploch jsou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj
bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a pro ochranu a rozvoj sídelní
zeleně,
je doplněna a optimalizována koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury.
Pro postupné plnění těchto cílů se především:

-

stanovuje urbanistická koncepce,
navrhuje hlavní, přípustné, případně podmíněné funkční využití nových ploch a jejich
uspořádání včetně stanovení základní regulace,
stanovují základní předpoklady a podmínky pro zkvalitnění životního prostředí v obci,
vymezují hranice zastavitelných ploch a ploch přestavby.

Pro dotčené území se nevymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření, stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či plochy pro asanaci.
Pro dotčené území se nevymezují žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně
prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.
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0.5
0.5.1

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce
Přírodní hodnoty

Přírodní hodnoty v řešeném území plně odpovídají charakteristice krajinného typu,
geologickým a geomorfologickým podmínkám a dlouhodobému osídlení.
Lesnatost v řešeném území je pouze 9,2% (86 ha z 933 ha celkové rozlohy území), a
je tak hluboko pod průměrem České republiky (33,4%). Lesy v území patří do přírodní lesní
oblasti 17 – Polabí. Lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesa hospodářského a lesa
zvláštního určení. Jediný ucelený lesní komplex „Veselský háj“ je v jihovýchodní části
řešeného území.
Přírodní hodnotou je niva řeky Cidliny. Vlastní tok byl v minulosti upraven a
především v severní části řešeného území upraven není dosud plně vzrostlý břehový
doprovodný porost. V současné době je podél břehů, vyjma severní upravené části, kvalitní
liniový porost. Obdobný břehový porost je i podél náhonu, kterým je napájen Vysokoveselský
rybník. Zbylá část nivy je pokryta lučními porosty, druhově ochuzenými úpravami
hospodaření v druhé polovině 20. století. Niva si dosud uchovala své významné ekologické
funkce spočívající především v umožnění infiltrace vod do podzemí a v době vyšších průtoků
a povodňových stavů je místem rozlivů. Těmto funkcím napomáhá i část zachovaného
systému otevřených příkopů a rozptýlená zeleň. Niva je tak významným prvkem zdejší
krajiny a je důležitým územím pro rostliny živočichy, kterým poskytuje biologický prostor,
energetickou a potravinovou základnu, místo úkrytu, odpočinku i rozmnožování. Zároveň je i
významnou migrační trasou v jinak zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině, a to jak
pro vodní, tak terestrické druhy.
Krajinářskou hodnotou jsou liniové a plošné prvky ÚSES, které jsou respektovány,
chráněny a doplněny s cílem posílení jejich ekostabilizační funkce. Vysokou hodnotu má
rozptýlená krajinná zeleň, která je v území v podobě solitérním, skupinovém i liniovém
uspořádání.

0.5.2

Kulturní hodnoty

Historický název sídla byl původně Veselí, které bylo již ve 13. století jedním ze
středisek vartemberských držav v severních a severovýchodních Čechách. Vysoké Veselí se
poprvé připomíná v r. 1323, kdy tento název používal jako přídomku příslušník rodu
Vartemberků Beneš z Veselí. V r. 1332 se poprvé jako majetek Benešova syna Ješka
z Veselí a Vartemberka zmiňuje i opevněná tvrz, pod níž zřejmě již někdy na přelomu 13. a
14. století Vartemberkové založili městečko.
Tuto tvrz pravděpodobně oblehli v r. 1423 husité, když Jan Žižka porazil u Hořic
jednoho z představitelů vznikající panské jednoty a majitele Vysokého Veselí Čeňka z
Vartemberka. Po Čeňkově smrti v r. 1425 zdědil Vysoké Veselí jeho syn Jindřich, který v r.
1434 zemřel na následky zranění v bitvě u Lipan. Před smrtí odkázal své statky tetě Machně
z Veselí, která je později postoupila Haškovi z Valdštějna. Hašek většinu získaných statků
rozprodal a ponechal si jen Veliš. Komu Vysoké Veselí postoupil není známo. Až v r. 1465 je
doložen jako jeho majitel Záviš ze Sekeřic. Známa není ani původní podoba veselské tvrze
ze 14. a 15. století. Lze předpokládat, že důležitou složkou jejího opevnění byl svah, na
jehož okraji stojí dnešní zámek.
Před r. 1525 po několika změnách majitelů ve 2. polovině a na počátku 16. století
získal statek a tvrz Mikuláš starší Karlík z Nežetic. Jeho dcera Anna se provdala za Mikuláše
Bořka z Dohalic a v r. 1533 mu postoupila tvrz, dvůr a další tři vesnice. Jejich syn Jan Bořek
Dohalský původní tvrz ve Vysokém Veselí přestavěl v renesančním slohu, což dokládá
pouze kamenná deska s erby Jana Bořka a jeho manželky Barbory ze Solopysk a nápisem o
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stavbě s letopočtem 1586. Deska bývala asi částí vstupního portálu tvrze; dnes je zazděna v
opěrné zdi v zámecké zahradě severně od zámku.
Dohalským náleželo Vysoké Veselí do r. 1623. Tehdy bylo zčásti zkonfiskováno
Bedřichovi Dohalskému za jeho účast na stavovském povstání 1618 – 1620. Zkonfiskovaný
statek koupil r. 1627 Albrecht z Valdštejna. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna dostal
Vysoké Veselí Heřman Nidrum ze Šardeka. Manželka Heřmana Nidruma r. 1654 statek
prodala Václavu Dohalskému z Dohalic. Tato druhá etapa vlády Dohalských však byla
poměrně krátká, neboť již r. 1672 prodal František Karel Dohalský Vysoké Veselí se zámkem
Pertoldu Arnoštovi Zárubovi z Hustířan, jehož pak vystřídali jeho synové Jan Rudolf a Vilém
Leopold. Tehdy skončila historie Vysokého Veselí jako trvalého sídla panství.
Stará renesanční tvrz byla za Zárubů z Hustířan neobývaná a zpustla. Tento stav
trval i po roce 1689, kdy Vysoké Veselí získal Josef hrabě ze Šternberka na Bechyni. Po
smrti otce roku 1700 se statku ujala nezletilá dcera Marie Terezie ze Šternberka, která se
roku 1715 vdala za Jana Leopolda z Paaru. Po r. 1745 dali manželé renesanční tvrz, jež byla
od r. 1672 neobývaná a zpustla, zcela přestavět na barokní zámek. V místech opevnění byla
zřízena zahrada, na níž navázal rozlehlý zámecký park. Zámek však nebyl určen pro pobyt
majitelů – jeho přízemí sloužilo jako kanceláře a úřednické byty a první patro jako sýpka. V r.
1835 za Karla Paara zámek vyhořel a po požáru byla budova upravena empírově. Zámek
opět sloužil jako kanceláře a sýpka.
Na konci 19. století pronajal kníže Karel Paar (syn výše zmíněného Karla Paara)
zámek městu Vysoké Veselí, které v něm zřídilo školu. V r. 1927 při první pozemkové
reformě získalo zámek do trvalého vlastnictví město.
V r.1950 začala jeho necitlivá adaptace na školu. Zámek i v současné době slouží
školským účelům a po mnoha přestavbách již ani moc jako zámek nevypadá. Pouze erb nad
bývalým hlavním vchodem trochu jeho dávnou historii připomíná.
Vysoké Veselí bylo původně vesnicí, později městysem povýšeným v roce 1908
Františkem Josefem I. na město. Po únoru 1948 nastal úpadek, z města se stala vesnice. V
70. letech minulého století bylo Vysoké Veselí tzv. střediskovou obcí, kde byla škola,
zdravotní středisko a lékárna. Dekret, který vrátil obci opět statut města, převzali zástupci
Vysokého Veselí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky až 9. 10. 2007.
Návrh ÚP Vysoké Veselí vytváří vhodné podmínky pro ochranu kulturního a
architektonického dědictví, a tím podporuje rozvoj cestovního ruchu a rekreace na území
města.

0.5.3

Civilizační hodnoty

Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách zastavěného
území a plochách dopravní infrastruktury včetně vyznačené naučné trasy a cyklotras, jsou
řešením ÚP respektovány a návrhem vymezení nových ploch dále rozvíjeny. V obci se
v posledních 30 letech zvyšuje počet obyvatel (do budoucna se dá předpokládat mírný růst
počtu obyvatel nejen přirozeným přírůstkem, ale i migrací), v minulosti zde probíhala
intenzivnější výstavba rodinných domů a výstavba zařízení pro cestovní ruch. Ve městě v
letech 2006 až 2008 dokončeno 6 bytů (v rodinných domech). Ze stejných podkladů vyplývá,
že bylo ve městě 27 bytů ve vlastnictví města. Ve městě v roce 2009 (dle ČSÚ) nebyl
postaven žádný byt.
Z 300 trvale obydlených bytů je 97,9 % zásobovaných pitnou vodou (830 obyvatel),
0,9 % má plyn zavedený do bytu (8 obyvatel) a 75,4 % je napojených na kanalizaci (639
obyvatel). Průměrná obytná plocha na obyvatele (v m2/ob.) je 19,77 m2. Průměrný počet
osob na byt je 2,83. Základní občanské vybavení není ve městě úplné, chybí ubytovací a
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stravovací zařízení, nabídka zdravotních služeb není dostatečná a není zde zařízení
poskytující sociální péči. Ve městě je k dispozici širší nabídka komerčních služeb a poměrně
široká nabídka sportovního a kulturního vyžití a také volnočasových aktivit. Území města je
málo využíváno pro cestovní ruch. Za dalšími službami, nákupními možnostmi, širší
nabídkou zdravotní a sociální péče, školských zařízení a zařízeními pro rekreační vyžití však
vyjíždějí obyvatelé města do větších center osídlení - např. do Jičína, Hradce Králové, Hořic
a Nového Bydžova.
Historicky vzniklá prostorová kompozice sídla a komunikační síť je respektována.
a postupně bude doplňována využíváním vymezených ploch změn. Koncept ÚP tyto návrhy
vyhodnocuje a navrhuje tak, aby bylo vytvořeno příjemné prostředí pro místní obyvatele,
s cílem nejen jejich stabilizace, ale i nárůstu jejich počtu, ale i pro návštěvníky při vazbě na
historické tradice obce s využitím lokálních zvyklostí.

0.6

Dopravní infrastruktura

Město Vysoké Veselí leží zcela mimo hlavní silniční dopravní tahy a územím jsou
vedeny pouze silnice III. třídy zajišťující propojení s okolními obcemi. Ostatní druhy dopravy
nejsou v území zastoupeny. Dřívější železniční trať byla zrušena a je z ní patrný jen násep a
malý úsek kolejiště.

0.6.1

Silniční doprava

0.6.1.1 Silniční síť
Územím je veden větší počet silnic III. tříd, a to silnice III/28044 (Smidary – Vysoké
Veselí – Žeretice), III/32743 (Češov – Vysoké Veselí – II/327), III/32744 (Vysoké Veselí –
Vrbice), III/32745 (Veselská Lhota – Stříbrnice) a III/32748 (Vysoké Veselí – Nevratice), které
však nemají většího dopravního významu. Jejich dopravní funkce je především pro
umožnění propojení jednotlivých sídel ve vlastním i širším území. V území prochází silnice v
celku v odpovídajících směrových a sklonových parametrech. Vzhledem k jejich dopravnímu
významu je vedení silniční sítě v území stabilizováno.

0.6.1.2 Síť ostatních komunikací
Obsluha objektů je zajištěna buď přímo ze silnic III. třídy nebo ostatními veřejnými
komunikacemi přístupového charakteru, tedy pouze místními komunikacemi III. třídy.
Vedení stávajících obslužných komunikací je v území stabilizováno. Nové
komunikace jsou navrženy na východním okraji obce kde se nová komunikace Z11 odpojuje
od silnice III/32743 a je vedena jižním směrem k lesnímu areálu. Pro silniční nemotoristickou
dopravu je určena komunikace vedoucí od silnice III/32748 severním směrem, kde navazuje
na prodloužení stávající komunikace vedoucí od zemědělského areálu a od silnice III/32745.
Veškeré záměry nových rozvojových ploch jsou dopravně napojitelné na stávající
veřejné komunikace.V souvislosti s návrhem rozvojových ploch zástavby jsou navrženy nové
přístupové komunikace umožňující zpřístupnění těchto ploch. Tyto navazují na stávající
komunikace a jejich současný systém doplňují.
Budou provedeny úpravy (modernizace) současných přístupových komunikací
ke stávající i nově uvažované zástavbě.
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0.6.1.3 Odstavná a parkovací stání, doprava v klidu
Odstavování vozidel je vzhledem k typu zástavby zásadně uspokojováno v rámci
vlastních pozemků či objektů. Tento stav bude i nadále zachován vzhledem k charakteru
zástavby v území. Odstavná stání u nové zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch
nebo vlastních objektů. Parkovací možnosti jsou pouze u objektu vybavenosti. Pro potřeby
pokrytí parkovacích potřeb je ve střední části obce navrhovaná nová plocha, která je v přímé
návaznosti na silnici III/32743.

0.6.2

Železniční a hromadná doprava

Železniční trať byla v rámci úspor zrušena. Hromadná doprava osob je zajišťována
několika autobusovými linkami.

0.6.3

Nemotoristická doprava

Cyklistické a pěší trasy jsou vedeny po současné síti pozemních komunikací, která je
stabilizovaná. V území je od roku 2008 vyznačena a provozována naučná stezka Češov –
Veselí, která je využívána pěšími i cyklisty. Tato stezka je dobrým základem pro rozšíření
sítě značených tras, včetně rozšíření vlastní stezky. K rozvoji nemotoristické dopravy
přispívá vymezení nové silniční nemotoristické plochy (Z13) – vedené v obou k.ú..

0.6.4

Ochranná pásma

V území jsou respektována ochranná pásma silnic III. třídy mimo zastavěné území,
které podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, dosahují
vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky a zároveň ochranná pásma letiště a radiolokačního
prostředku. Dále je třeba respektovat ochranné pásmo vodního toku (Cidlina, 6m od břehové
čáry) a ochranná pásma vodovodu, kanalizace, kabelové sítě a elektrických vedení podle
napětí.

0.6.5

Dopravní a biologická prostupnost krajiny

Dopravní prostupnost krajiny (včetně nemotoristické) je zabezpečena popsaným
systémem silnic, polních cest a cyklostezek, včetně jejich doplnění v návaznosti na
zastavěné území i v rámci zastavitelných ploch. Tento systém je doplněn sítí stabilizovaných
účelových komunikací. Je také doplněn vymezením nových úseků pro silniční
nemotoristickou dopravu.
Biologická prostupnost krajiny je v řešeném území mírně snížená. Toto snížení je
způsobeno velkými plochami orné půdy, které jsou pro některé druhy nepřekonatelné (hmyz,
některá semena rostlin) a jiné druhy ve větší ploše ztrácejí orientaci (zajíc polní). Pro
postupné zvýšení biologické prostupnosti krajiny doporučuje Návrh ÚP dotváření plné
funkčnosti prvků ÚSES a doplňování rozptýlené krajinné zeleně, a to jak solitérní, tak
skupinové a liniové a navrhuje nové lesní plochy.
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Pro zvýšení migrace ve vodním prostředí je nezbytné nevytvářet umělé bariéry v toku
a umožnit migraci přes stávající překážky v korytě řeky Cidliny a v ostatních otevřených
vodotečích. Pro postupné zvýšení biologické prostupnosti krajiny doporučuje ÚP doplňování
rozptýlené krajinné zeleně, a to jak solitérní, tak skupinové a liniové. Zároveň požaduje
udržovat vodní toky v přírodní a přírodě blízkém stavu a nevytvářet migrační překážky
především pro ryby. To je třeba respektovat také v případě budování malých vodních
elektráren.

0.7

Zastavitelné plochy

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy s různým využitím, zejména s doplněním
funkcí bydlení a občanského vybavení s nezbytným rozvojem dopravní a technické
infrastruktury a ploch zeleně.
Zastavitelné plochy pro bydlení - bydlení v RD a plochy smíšené obytné venkovské –
dotvářejí urbanistickou strukturu rovnoměrně v území města v návaznosti na zastavěné
území v centrální části města. Jsou vymezeny s ohledem na zájem o výstavbu rodinných
domů, vyvolaný polohou ve struktuře osídlení, kvalitou obytného prostředí, přímou vazbou na
dopravu (silniční) a technickou infrastrukturu. Navrženy jsou také plochy územních rezerv
pro bydlení v RD (R1 - R3), které rozšiřují nově navržené plochy Z1 a Z2.
Vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení (nové plochy pro komerční
zařízení malá a střední a pro tělovýchovná a sportovní zařízení) vychází ze zhodnocení
dosavadního vývoje popsaného v části Civilizační hodnoty kapitoly ad I.1.b). Nové
zastavitelné plochy rozvíjejí systém současných ploch tohoto využití, který je považován za
stabilizovaný a je třeba ho zachovat a udržovat. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří
dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novými zastavitelnými
plochami (pro silniční dopravu a pro silniční nemotoristickou dopravu) s cílem zabezpečení
udržitelného rozvoje území.

0.7.1

Vymezení ploch přestavby

Plocha přestavby je navržena v jižní centrální části zastavěného území v k. ú. Vysoké
Veselí jako plocha smíšená výrobní (P1).
Plochy smíšené nezastavěného území – přirozené a přírodě blízké ekosystémy (NSp)
Rozptýlená krajinná zeleň především na plochách ostatních - neplodné půdy mimo
zastavěné území - je stabilizovaná a respektována a bude udržována v současném stavu.
Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond – ZPF (NZ)
Struktura zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty) je považována za
stabilizovanou. Plochy ZPF jsou nezastavitelné. Výjimečně se vynětí ze ZPF povoluje jen na
zastavitelných plochách a v rámci schválených pozemkových úprav pro realizaci Plánu
společných zařízení.
Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa – PUPFL (NL)
Současné plochy PUPFL jsou stabilizované. Odlesnění se obecně nepřipouští –
PUPFL jsou nezastavitelné. Výjimečně se vynětí z PUPFL povoluje jen na zastavitelných
plochách a na plochách změn v krajině, a to v souladu s vydaným ÚP.
Pro zachování krajinného rázu je nutno velmi citlivě přistupovat ke všem záměrům,
které se dotýkají změn struktury ploch ZPF a PUPFL. Obecně se vylučuje snižování rozsahu
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ploch PUPFL. Zvětšování ploch PUPFL je nadále možné jen tak, aby k významné změně
krajinného rázu nedošlo (v souladu s KPÚ).
Změny na ZPF jsou navrhovány tak, aby nesnižovaly Koeficient ekologické stability
(KES) a v maximální možné míře prosazovaly ekologický přístup k tvorbě a využívání krajiny
s minimalizováním nových povinností pro vlastníky pozemků.
V plochách s funkčním využitím pro bydlení a jiných, pokud v nich mohou teoreticky
vznikat chráněné prostory, ležící v hlukem zasaženém území, bude vyloučeno umístění
staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory, pokud nebude
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem. V praxi se
jedná především o plochy v kontaktu s hlavními komunikacemi.

0.7.2

Rekreace

Stávající plochu rekreace – zahrádkové osady je možno považovat za stabilizovanou,
plochy pro rozvoj nejsou navrhovány.
Plochy staveb pro rekreaci nejsou samostatně navrhovány, rozvoj je ale možný v
rámci přípustného využití v plochách bydlení v RD, v plochách smíšených obytných
venkovských nebo v plochách pro rozvoj občanského vybavení – komerčních zařízení
malých a středních.
Pro aktivní rekreační vyžití byla v roce 2008 zprovozněna naučná stezka Češov –
Veselí. Na trase dlouhé 18,6 km je instalováno 12 tabulí. Do řešeného území vstupuje od
západu a vede přes město Vysoké Veselí, kde se stáčí k jihu a dále do Veselského háje, kde
území opouští. Trasa je značena znakem naučné stezky. V dalším období by tato stezka
mohla být zkvalitňována a rozšířena o další navazující trasy.

0.8
0.8.1

Základní popis aspektů životního prostředí
Vodní hospodářství

0.8.1.1 Zásobování pitnou vodou
Dle PRVK Kk množství vody ve zdrojích je pro stávající i výhledový počet obyvatel
dostatečné, včetně zajištění vyhovující kvality vody. Objem akumulované vody ve vodojemu
„Kákovice“ objemu 2 x 50 m3 s kótou dna 272,50 m n. m.
Na vodní zdroje – studna S1, S2, S3, S4 je vydáno rozhodnutí Městským úřadem
Jičín, odborem životního prostředí Rozhodnutím č. 37/03, pod č.j. ŽP-01/3693/110/03/Muš.,
kde se povoluje odběr podzemní vody pro zásobování veřejného vodovodu Vysoké Veselí v
množství:
S1 max. 0,5 l/s
S2 max. 0,7 l/s
S3 max. 0,8 l/s
S4 max. 1,1 l/s
Celkem max. 3,1 l/s, max. 45 000 m3/rok
Platnost tohoto povolení k odběru podzemních vod ze studní v k.ú. Sběř a k.ú.
Velešice se stanovuje do 31. 12. 2023.
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Stanovení ochranných pásem vodních zdrojů Vysoké Veselí (studny S1 – S4):
Okresní národní výbor v Jičíně, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
vydal Rozhodnutí pod č.j. Vod.200/88- 50/Bl (Ing. Bláha) dne 7. 1. 1988. V něm stanovuje:
PHO 1. stupně pro studny S1 + S2 o ploše 0,2952 ha, S3 120 m2, S4 100 m2, PHO –
2. stupně vnitřní (2a) a PHO – 2. stupně vnější (2b). Ochranná pásma 1. stupně jsou vyjmuta
ze ZPF a převedena do vlastnictví Vč VaK Jičín (nyní VOS, a.s., Jičín). Stanovený rozsah
PHO je v souladu se všemi vodohospodářskými a hygienickými předpisy.
Hranice ochranného pásma 2.b stanovené Rozhodnutím vydaným pod č.j.
Vod.200/88- 50/Bl (Ing. Bláha) dne 7. 1. 1988 (resp. II.) je vedena podél jižní části
zastavěného území Vysokého Veselí. Při navrhovaném rozšíření průmyslové zóny v západní
části bude navrhovaná zástavba zasahovat do stanoveného pásma 2.b, resp. II. Z tohoto
důvodu bude nutné využití průmyslové zóny podřídit tomuto pásmu nebo v souladu s vodním
zákonem požádat vodoprávní úřad o přehodnocení rozsahu pásma ochrany II., případně
stanovení podmínek jeho využití, a to vše potvrdit novým rozhodnutím. Ochrana pásem musí
být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001, o vodách Díl 3 Ochrana
vodních zdrojů § 30 Ochranná pásma vodních zdrojů.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude v případě nutnosti zajištěno
dovozem cisternami z jiných zdrojů a doplněno balenou vodou. S dovozem cisternami se
uvažuje obvykle ze vzdálenosti do15 km. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita
pouze jako užitková. Zabezpečení požární vodou je pomocí požárních hydrantů osazených
na vodovodní síti, z požární nádrže a místních vodních toků a rybníků.
0.8.1.2 Kanalizace a zneškodňování odpadních vod
Vysoké Veselí má realizovánu jednotnou kanalizační soustavu včetně centrální
čistírny odpadních vod (ČOV). Celková délka kanalizační sítě je 3,4 km.
Veselská Lhota soustavnou kanalizační síť nemá, odpadní vody jsou zneškodňovány
v septicích a žumpách.
Na kanalizaci je napojeno 625 obyvatel. Dle PRVK Kk k roku 2015 je uvažováno s
napojením 680 obyvatel. Do roku 2015 je uvažováno s napojením Veselské Lhoty na
kanalizaci Vysokého Veselí realizací jednotné kanalizace v délce 1,5 km, a tím na stávající
ČOV. Výhledově je uvažováno s napojením obcí: Volanice, Velešice, Sběř a Hrobičany.
Kapacita ČOV je 172,40 m3/den, dle PRVK Kk má kapacitu vyhovující i do roku 2015.
Pokud bude realizováno napojení obcí Volanice, Velešice, Sběř a Hrobičany, vzhledem k
jejich možné realizaci v delším období, bude nutné znovu posoudit kapacitu stávající čistírny
odpadních vod i s ohledem na posouzení technologického zařízení ČOV.
0.8.1.3 Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha, vodní tok (W)
Vodní nádrže:
Mezi Cidlinou a Mlýnským náhonem je Vysokoveselský rybník, v jižní části Vysokého
Veselí je rybník Šmejkal.
Vysokoveselský rybník má plochu 12,3 ha, objemu vody 380 tis. m3, ve správě
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, užívá se jako sportovní rybářský revír (dle rybářů 11,70
ha).
Rybník Šmejkal má plochu 3 ha, vedený jako chovný rybník, spravuje ho Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Rybník má malé povodí s nevýrazným vodním
tokem bez většího přítoku, je závislý pouze na dešťových srážkách – tzv. „nebesák“.
V ÚPN SÚ byla navrhována realizace dvou rybníků T1 a T2. V rámci jednání při
zpracování P + R byl vznesen požadavek sledovat pouze realizaci rybníka Kukle T1, rybník
T2 vypustit z Návrhu ÚP. Návrh ÚP respektuje stávající vodní plochy a vodní toky, včetně
otevřených svodných melioračních kanálů a nově vymezuje další vodní plochy:
k.ú. Veselská Lhota: K1 – K3 (suché poldry)
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k.ú. Vysoké Veselí: K4 (rybník)
0.8.1.4 Ochrana před povodněmi
V řešeném území jsou navržena dílčí opatření. Ta jsou jednak pasivního charakteru,
tj. spočívající v současném zachování struktury krajiny, jednak aktivní, jejichž cílem je
posílení zpomalení odtoku vody z krajiny. Veškerá opatření mají za cíl snížení výšky
případné povodňové vlny při extrémních výkyvech počasí. Zároveň by opatření měla
napomoci infiltraci srážkové vody do podloží.
Hlavní složkou protipovodňové ochrany je návrh vodohospodářských ploch s funkcí
poldru na bezejmenných vodních tocích vyústěných do řeky Cidliny.
Na vodním toku Cidliny je stanoveno a vodohospodářským orgánem Krajského úřadu
v Hradci Králové vyhlášeno záplavové území pod č.j. ŽP/67/2000/231.2/Vo(A/20-16 v ř. km
55,40 – 76,20 v délce 20,80 km ze dne 31. 1. 2001. Záplavové území zahrnuje průtoky Q 100
a dále aktivní zónu. Toto záplavové území je respektováno.
Hydrologická data – říční profil Cidlina nad Javorkou:
Celková plocha povodí 222,50 km2
Průměrné roční hodnoty
Srážky 645 mm
Odtok 128 mm
Odtokový součinitel 0,20
Specifický odtok 4,25 l/s.km2
Průtok 0,90 m3/s
Průtok Q355 0,05 m3/s
Velké vody Q10, Q20, Q50, Q100: 53, 65, 86, 104 m3/s
Z uvedených hydrologických údajů je patrný velký rozdíl mezi běžnými průtoky v
Cidlině a průtoky velkých vod, zejména při Q100. Proto jsou navrhována opatření ke snížení
odtoku povrchových vod z povodí Cidliny.
Dle zákona č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon), je nutné dodržet dle § 49 Oprávnění při
správě vodních toků také nezbytně nutný volný manipulační pás pro výkon správy vodního
toku odst. 2b u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry a odst. 2c
u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.
Návrh ÚP navrhuje pro zvýšení retence vody v krajině a zvýšení protipovodňové
ochrany nové plochy. Jedná se o plochu (K4) ležící jihovýchodně od Vysokého Veselí na
bezejmenné vodoteči nad rybníkem Šmejkal (původní T1) a o tři plochy na levobřežních
přítocích Cidliny určených pro suché poldry (K1 – K3). Jeden severně Vysokého Veselí a dva
ve východní části Veselské Lhoty. Jejich prioritním posláním je ochrana před přívalovými
vodami, tj. zmírnění povodňové vlny a snížení odtoku z povodí s částečnou retencí splavenin
z polí. Znamená to tedy, že se jedná hlavně o hrázové těleso, které zadrží a umožní rozliv do
volného prostoru.

0.9

Nakládání s odpady

V obci nebyl dosud zřízen sběrný dvůr pro sběr separovaného odpadu. Dvakrát ročně
je organizován mobilní sběr nebezpečného odpadu. Současný způsob sběru a třídění
odpadů kontejnerovým způsobem má zůstat zachován a posílen o sběr biologického a
objemného odpadu, a to s využitím části stabilizovaných ploch výroby a skladování.
Biologický odpad je likvidován převážně individuálně (kompostování, pálení). Město nemá
celoročně vyčleněnu plochu pro ukládání tohoto typu odpadu.
Město nemá na svém území provozovanou skládku domovních odpadů ani
registrované staré zátěže. Na území města Vysoké Veselí jsou však evidována dvě území
ekologických rizik. Prvním je skládka Vysoké Veselí, která je pod hrází Vysokoveselského
rybníka. Tato skládka je z části rekultivovaná, z části je porostlá náletovými keři. Svému
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účelu již neslouží. Na části rekultivované plochy jsou rybí sádky. Druhým místem
ekologického rizika jsou Dřevařské závody s.r.o. Návrh ÚP zde zachovává stávající plochu
zeleně a do blízkosti tohoto provozu neumisťuje nové plochy trvalého bydlení. Do vlastní
výroby však Návrh ÚP nezasahuje.

0.10

Dobývání nerostů

V řešeném území není evidováno ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
Koncept ÚP nenavrhuje žádné využívání nerostných surovin. Není zde navrhována žádná
zástavba.

0.11

Energetika

0.11.1 Zásobování elektrickou energií
Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Zásobování řešeného území elektrickou energií je realizováno devíti stanicemi (TS) 35/0,4
kV s celkovým instalovaným transformačním výkonem 3000 kVA. Zásobování obyvatelstva a
služeb zajišťuje osm stanic ČEZ, a.s. Podnikatelský odběr zásobují dvě elektrické el. stanice,
přičemž TS 16 je technologicky řešena se dvěma transformátory (odděleně pro zajištění
odběru obyvatelstva a podnikatelský odběr).
V areálu Dřevařského závodu, byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o
celkovém výkonu 600 kW. Tato výrobna spolupracuje se systémem 35 kV. Předávacím
bodem je stávající TS 16.
Instalovaný transformační výkon pro město v kVA 1970/1030, výhledový 4350/1260.
Současné zásobování řešeného území Vysoké Veselí elektrickou energií je plně
vyhovující a nevykazuje zásobovací problémy. Rozvod systému 35 kV je výkonově
orientován na TR 110/35 kV Staré Místo. Situaci v systému VN lze shrnout konstatováním,
že řešené území je plošně pokryto a zařízení bude nutno pouze modernizovat. S ohledem na
technické možnosti stávajících TS lze současné výkonové požadavky obyvatelstva a služeb
zásobovaných ze sítě NN zajistit ze stávajících stanic, a to zvýšením jejich transformačního
výkonu. Koncepce zásobování systémem 35 kV zůstane i ve výhledu zachována. Dle
potřeby rozvoje území bude zásobování tímto systémem přizpůsobeno výhledové zástavbě.
Při navrhovaném rozvoji města je nutno respektovat stávající rozvodná zařízení a dodržet
ochranná pásma stanovená energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., § 46.
Pro omezení vlivu nadzemního vedení VN na novou výstavbu navrhuje se přeložit
stávající nadzemní vedení VN k TS 203 mimo zájmový prostor výstavby. Trasa přeložky
vedení VN bude vedena podél severního okraje výhledové plochy bytové výstavby s
napojením na vedení k TS 159.

0.11.2 Zajištění výhledového příkonu
Rozvodný systém NN je provozován normalizovanou napěťovou soustavou 230/400
V, 50 Hz, TN-C, AC. Město má malý podíl spotřeby el. energie v oblasti elektrického vytápění
bytů. Rozvod systému NN je z podstatné části proveden nadzemní sítí. O zajištění vyšších
výkonových požadavků v rámci stávajících odběrů není nic známo. Provozovatel
energetického systému ČEZ Distribuce, a. s., s ohledem na plně vyhovující současný stav
nepředpokládá investici do obnovy současné sítě.
V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., bude napojení nové
bytové výstavby na rozvodný systém sítě NN řešeno zemním kabelovým rozvodem.
Při zpracování projektové dokumentace u nově budovaných objektů bude v otázce
zásobování elektrickou energií rozhodujícím partnerem provozní složka provozovatele
energetického systému, která stanoví bližší podmínky připojení, případně další upřesňující
požadavky s ohledem na změny způsobené časovým odstupem mezi tímto závěrem a
vlastní realizací na výše uvedených lokalitách.
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0.11.3 Zásobování plynem
Řešeným územím prochází VTL plynovod, který je vlastnictví VČP Net, s.r.o. Vlastní
rozvody po zastavěných částech jsou vedeny systémem STL. Současný systém zásobování
obce plynem je stabilizován. Nové plochy budou zásobeny v případě potřeby prodloužením
stávajících rozvodných tras STL.
Ochranná a bezpečnostní pásma jsou v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, stanovena takto:
- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území
obce na obě strany od osy plynovodu .............................................................. 1 m,
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany
od osy plynovodu ............................................................................................. 4 m,
- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu .......................... 4 m.
- regulační stanice vysokotlaké .......................................................................... 10 m,
- vysokotlaké plynovody do DN 100 mm .......................................................... 15 m,
do DN 300 mm …........................................................ 20 m;

0.11.4 Vytápění
Velká část obce je vázána na vytápění pevnými palivy (uhlí 53%), chalupy velmi
často na dřevo (15%). Nová zástavba je připojena na lépe ovladatelný systém vytápění
plynem (12%) nebo elektřinou (20%). Solární systémy se v obci dosud pro tento účel
významně neuchytily.

0.12

Telekomunikace

Dle ÚAP procházejí řešeným územím dálkové telekomunikační kabely podél silnic v
trase Jičín – Vysoké Veselí – Hořice v Podkrkonoší s odbočkou do telefonní ústředny města.
Průběh kabelové trasy se dotýká jedné z lokalit navrhovaného rozvoje ve východní části
města. Vzhledem k této skutečnosti je nutné dodržet ochranné pásmo od telekomunikačního
vedení. Zákon č. 127/2005 Sb. určuje ochranné pásmo pro dálková kabelová vedení na 1,5
m na obě strany od krajních vedení. Před zahájením všech zemních prací je nutné si vyžádat
stanovisko od Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Místní telefonní systém (Telefónica O2), byl v celém rozsahu města rekonstruován.
Provedená obnova spojových cest zahrnuje úplnou digitalizaci telefonního zařízení a
kapacitně plně vykrývá potřeby obyvatelstva i podnikatelské sféry. Pro ochranu kabelové
telekomunikační sítě Telefónica O2 platí stejné ochranné pásmo a povinnost respektovat
stávající trasy telekomunikačního vedení, shodně s podmínkami uvedenými v předchozím
odstavci.
Území je plošně pokryto signálem sítí mobilních operátorů. Z radiokomunikačních
služeb sítě GMS jsou v současné době v řešeném území provozovány systémy mobilních
operátorů Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone.
Radiokomunikace
Nad východním okrajem katastrálního území města prochází páteřní radioreléová
trasa T-Mobile, a.s. Okraj západní části řešeného území (průmyslový prostor) spadá do
ochranného pásma (plochy) sdělovacího systému VUSS Pardubice. Výše uvedená rr trasa,
ani uvedené ochranné pásmo VUSS Pardubice, neovlivňují navrhovanou výstavbu ani rozvoj
města. Příjem TV zajišťují Radiokomunikace, a.s. V jižní části města je provozován vysílač
Telefónica O2. Vyhlášené ochranné pásmo o poloměru 200 m je třeba respektovat.
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0.13

Občanská vybavenost

Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu,
plochy hřbitova a plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení budou respektovány.
Koncepce ÚP vymezuje plochy pro rozvoj občanského vybavení v k. ú. Vysoké Veselí
- plocha pro rozvoj komerčních zařízení malých a středních (Z5 – na severozápadě centrální
části zastavěného území, navazuje na stávající plochu určenou pro stejné využití), a plochu
pro rozvoj tělovýchovných a sportovních zařízení (Z6 – ve východní části centrálního
zastavěného území, navazuje na stávající plochu určenou pro stejné využití). Rozvoj
občanského vybavení je možný také v rámci přípustného využití v plochách pro bydlení v RD
a v plochách smíšených obytných venkovských.

0.14

Veřejná prostranství

Všechny prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání,
vymezené § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jsou součástí jednotlivých
ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v zastavěném území. Jejich rozšíření je
navrhováno v rámci navrhovaných ploch zastavitelného území s tím, že u ploch nad 2000 m2
musí jít o část v rozsahu min. 5 % bez pozemních komunikací.

0.15

Podmínky pro změny využití ploch

Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území lze v rámci pozemkových úprav
měnit využití u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle
platných právních předpisů následujícím způsobem:
 z orné půdy na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
 ze zahrady na ornou půdu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený
k plnění funkcí lesa,
 z louky a pastviny na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
 z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění
funkcí lesa,
 z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu,
vodní plochu,
 pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na
orné půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění
funkcí lesa.
Mimo pozemkových úprav lze bez nutnosti změny územního plánu se souhlasem
příslušného dotčeného orgánu:
měnit vzájemně kategorii (kulturu) pozemků zahrnutých do ZPF,
zřizovat na plochách ZPF a PUPFL drobné vodní plochy do 0,1 ha,
pro zajištění přístupu k pozemkům vybudovat účelové komunikace na orné půdě,

zahradě, trvalém travním porostu, vodní ploše, lesním pozemku.
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Pro dotčené území se nevymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření, stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či plochy pro asanaci.
Pro dotčené území se nevymezují ani žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně
prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.

0.16

Územní systém ekologické stability

Vstupní data byla převzata z Generelu místního územního systému ekologické
stability (SURPMO Hradec Králové, 1994) platného ÚP Vysoké Veselí a porovnána s
poskytnutými ÚAP a s daty z připravovaných ZÚR KHK. Z těchto různých pramenů vzniklých
v rozdílné době byly shledány zásadní rozdíly ve vymezení jednotlivých prvků, a to jak
regionální úrovně, tak úrovně lokální (místní). Zásadní rozdíl zde je v tom, že starší
dokumentace neobsahuje jasné parcelní vymezení a jsou zde i rozdílná označení. Zároveň
bylo při plošném vymezování vypuštěno několik skladebných prvků, a to především z důvodu
blízkosti jejich vymezení (lokální biocentra) a/nebo jejich splynutí s vymezením vyššího typu
prvků (regionální biokoridor). Pouze v jednom případě byla hranice LBC posunuta na hranici
řešeného území, a tím prvek není v řešeném území vymezován. Na těchto plochách a
v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly trvale vést k ochuzení druhové
bohatosti a snížení ekologické stability. Veškeré zásahy (včetně údržby) musí být podřízeny
zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody.
Umisťovat liniové prvky dopravní a technické infrastruktury do ÚSES je možné jen
v nevyhnutelných případech a v nejmenším možném rozsahu.
Plochy zastavěného území ležící v prvcích ÚSES nebudou oplocovány. Výjimku lze
udělit pouze pro oplocení ploch nezbytně nutných pro chov domácích zvířat, pěstování
zeleniny apod. Tato oplocení nesmí narušovat funkci dotčeného prvku ÚSES.
Do sadových úprav v rámci ploch prvků ÚSES budou používány výhradně domácí
dřeviny odpovídající daným podmínkám.
V Konceptu ÚP byly jednotlivé skladebné prvky dopřesněny a označení je totožné
textově i výkresově. Při vymezování bylo postupováno v souladu s platnou metodikou ÚSES
(prostorové vymezení). Snahou při dopřesnění prvků ÚSES bylo respektovat hranice
pozemků a propojovat stávající přírodní a přírodě blízké plochy tak, aby vznikl ucelený
systém, který by umožňoval tok genetických informací a energie územím.
Pro udržení funkčnosti celého systému je nezbytná průběžná kontrola jednotlivých
skladebných prvků a v případě nutnosti jejich údržba. Údržbu je nutno provádět v období
nejvhodnějším pro jednotlivé typy skladebných prvků a jejich poslání a po dohodě s orgánem
ochrany přírody. Zaplocování pozemků v prvcích ÚSES je možné jen pro období nezbytně
nutné (ochrana kultur, pasení, apod.), a to vždy tak, aby jednotlivé typy ochrany umožňovaly
průchod druhů, které neohrozí účel oplocení (např. pastvinu neoplocovat až k pevné zemi
oproti oplocení zabraňujícímu okusu vysázených stromů). Zvýšení jeho funkčnosti je vhodné
podpořit dosadbou rozptýlené zeleně v mimolesních prvcích ÚSES a dosetím druhově a
stanovištně původních bylin, pokud si to vyžádá OOP.

0.16.1 Skladebné prvky ÚSES regionálního významu:
Biocentrum regionálního významu RC1948 Velešická (někdy Veselská) Cidlina leží
jižně od města v nivě řeky Cidliny. Vymezení bylo provedeno v souladu s doporučenou
metodikou, a to tak, aby nezasahovalo do zastavěných a zastavitelných ploch. V západní
části města je RK 1248 směřující severně k Vlhošti a navazule na EVL Javorka a Cidlina –
Sběř. LBK 1-3 se nachází v lesní části PP a EVL Veselský háj a rybník Smrkovák v kontaktu
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s LBC 2. LBC 1 je louka u Cidliny, prochází jí RK 1248 a LBC 2 je část lesa Veselský háj Za
střelnicí.
Skladebné prvky lokálního významu byly upřesněny a sjednoceno jejich
pojmenování. V následující tabulce jsou prvky seřazeny podle čísla prvku, které je uvedeno
v dosud platné ÚPD obce. Zároveň bylo doplněno označení chybějících prvků (biokoridorů)
a doplněno jedno biocentrum místního (lokálního) významu.
Pro jednoduchost a přehlednost je přehled těchto skladebných prvků uveden
v následující tabulce:

0.16.2 Přehled prvků ÚSES místního (lokálního) významu

Vysvětlivky k tabulce:
)

Typ prvku – LBC, LBK – prvek místního (lokálního) významu, lokální biocentrum, lokální
biokoridor. RK – regionální koridor
)

Číslo prvku – převzato ze vstupní dokumentace: Územní plán obce Vysoké Veselí, Průvodní
zpráva, SURPMO Hradec Králové 2009.
)

Název prvku – ve většině případů převzat ze vstupní dokumentace, viz výše.

Všechny prvky ÚSES byly zpřesněny nad poskytnutým mapovým podkladem a lze je
považovat za stávající funkční. Většina druhů (především ptáků, drobných savců
a obojživelníků, jakož i hmyz a jiné skupiny bezobratlých) ke své migraci využije bez
problémů území se zahradami a rozptýlenou zástavbou. Stávající prvky ÚSES je třeba
v jejich funkčnosti upevňovat vhodným způsobem obhospodařování dle typu vymezených
ploch a po dohodě s orgány ochrany přírody.
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Pro zajištění plné funkčnosti systému je třeba:
 Zajistit kvalitní údržbu ploch zařazených do ÚSES.
 V lesních biocentrech – omezit pěstování introdukovaných dřevin, podpořit přirozenou
obnovu dřevin původních s podporou vertikálního zápoje a s prodloužením obmýtí
u dřevin přirozené skladby a tato opatření promítnout do návrhu lesních hospodářských
plánů a lesních hospodářských osnov.
 Prvky ÚSES travinobylinných společenstev je nutno pravidelně sekat, minimálně 1x
ročně, nepoužívat herbicidy a nehnojit chemicky. Zatravnění i nové zalesnění provést na
základě plánu ÚSES.
 Údržba a doplňování interakčních prvků v krajině (stromořadí podél cest, meze
s rozptýlenou zelení a solitérní prvky - stromy i keře) původními dřevinami.
 Postupně zpracovávat a realizovat projekty jednotlivých prvků ÚSES (včetně prvků
interakčních).
 Při výstavbě nových dopravních tras nebo rekonstrukcích stávajících komunikací
realizovat opatření snižující rizika křížení biokoridorů a interakčních prvků.

0.17

Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále stanovují
tyto podmínky:







při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici sídla s tím, že výšková
hladina zástavby nesmí narušit krajinný ráz,
do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do
krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území,
harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění,
inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plochách umisťovat
přednostně pod zem,
při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních
výhledů a průhledů,
při realizaci staveb používat prostředky a technologie snižující negativní vliv na
jednotlivé složky životního prostředí,
realizaci staveb a opatření směrovat do období, které snižuje rizika střetu
s přírodními prvky krajiny.
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0.18

Ochrana ZPF a PUPFL

Návrh ÚP respektuje rozložení zemědělských pozemků a jejich využití. V převážné
míře chrání půdu vyšší třídy ochrany a většinu nových záborů směřuje do ploch 3. třídy
ochrany. Důsledně chrání PUPFL.
Rozvoj aktivit místního významu se předpokládá jak uvnitř zastavěného území (ZÚ)
rekonstrukcemi, modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění jednotlivých objektů, tak
na nově navrhovaných plochách. Návrh rozvojových ploch je uvažován včetně zeleně. U
rozvojových ploch zasahujících do volné krajiny se předpokládá umístění staveb v
návaznosti na stávající ZÚ.
Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF a
PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po dohodě
s orgánem ochrany přírody.
Zábory v členění dle funkcí a jednotlivých lokalit jsou zakresleny v samostatném
výkresu a podrobně vyhodnoceny v tabulkách.
Pro využití a vynětí ze ZPF je navrženo celkem 8,85 ha v k.ú. Veselská Lhota ve 3.
třídě ochrany a 18,25 ha v k.ú. Vysoké Veselí, vše mimo ZÚ. Převážná většina je klasifikace
TTP s nižší bonitou a ochranou, v záboru jsou zahrnuty i dosavadní nevyužívané zahrady a
pozemky příslušné k jednotlivým nemovitostem, doplňující zastavěný obvod obce.
V k.ú.Vysoké Veselí je cca 7,27 ha záboru většinou orné půdy v 1. třídě ochrany, možnosti
záboru v horší třídě zde příliš nejsou.
Pro změny v krajině – vodní plocha a poldr, W – je navržen zábor ZPF v rozsahu 1,37
ha, z toho orná půda ve 3. stupni ochrany 1,22 ha, ostatní je TTP. Pro zalesnění a změny v
krajině je uvažováno celkem 6,4 ha ZPF, nejvíce pro plochy K5-K7.
Lesních pozemků se žádný zábor nedotýká, naopak, je navrženo zalesnění.

0.19

Protierozní opatření

S ohledem na konfiguraci terénu nejsou plochy pro realizaci protierozních opatření
vymezovány. Obecně je třeba především s ohledem na nebezpečí vodní eroze podřídit
formy obhospodařování ploch dle doporučení příslušného orgánu ochrany ZPF. Protierozní
účinky mají ve své činnosti také navržené poldry.
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1. ZHODNOCENÍ
VZTAHU
ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI.
1.1

Cíle na mezistátní úrovni

Zpracovaný návrh ÚP je vypracován v souladu s požadavky na územně plánovací
dokumentaci ve smyslu platných zákonů ČR a jimi implementovaných evropských předpisů.
ÚP respektuje požadavky na ochranu životního prostředí, jak jsou požadovány
v české legislativě a EU. Návrh ÚP se nedotýká žádných specifických cílů ochrany ŽP, např.
snižování produkce skleníkových plynů a obchodování s emisními povolenkami, požadavků
zákona 276/2003 Sb. o ochraně Antarktidy, zákona 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy, zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných průmyslových havárií
a podobně. Tyto normy nebylo třeba do ÚP zvlášť aplikovat.
Dopravní systém silnice I/35 vedoucí v blízkosti severně a rychlostní komunikace R10
Praha - Liberec je v přímé návaznosti na trasu E65 z Malmo přes Polsko, Harrachov,
Železný Brod, Turnov, Prahu, Jihlavu, Břeclav a Bratislavu do Maďarska a přes Balkán do
Řecka, trasu E40 Calais – Brusel – Dresden – Wroclaw – Krakov – Kiev - Asie a E 442
Karlovy Vary – Hradec Králové - Žilina jak je definován v ROAD TRANSPORT
INFRASTRUCTURE - European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR),
Consolidated text of the AGR, podepsanou v Ženevě 15.11.1975. K této dohodě přistoupilo i
Československo a závazná i pro ČR.
Územní plán obce nezahrnuje žádné nové aktivity ve vztahu k provozu a produkci
znečištění ze zemědělských provozů a ve vztahu k Nitrátové směrnici EU (směrnice Rady
91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů).
Z Politiky územního rozvoje ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č.
929 ze dne 20.7.2009, vyplývá pro území ORP Jičín požadavek respektovat koridor
rychlostní silnice R35b v úseku Úlibice – Hradec Králové (E 442) a výběr koridoru kapacitní
silnice S5 spojující úsek R10/R35 (Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn) – Úlibice (E 442).
Správní území města Vysoké Veselí není zákresem koridorů vyplývající z Politiky územního
rozvoje ČR 2008 dotčeno. Správní území města Vysoké Veselí se nenachází ve specifické
oblasti, v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose.
Na území České republiky jsou mimo stanovené specifické oblasti další území,
vykazující relativně vyšší míru problémů zejména z hlediska udržitelného rozvoje území.
Jičínsko – Poděbradsko (části území ORP Jičín, Poděbrady) je územím vykazujícím
relativně vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje.
Návrhem budou respektovány republikové priority územního plánování obsažené v
Politice územního rozvoje ČR 2008, (čl. (14) až (32) PÚR).
Při veřejném projednání záměru ÚP v obci byly vzneseny připomínky, které byly do
návrhu zapracovány. Dílčí návrhy, na které nebyl zcela jednotný názor, byly ponechány k
dalšímu projednání a rozhodnutí podle podrobnějších podkladů. Zastupitelstvem obce byl
návrh zadání schválen bez připomínek 20.6.2011.
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1.2

Vztah k soustavě Natura 2000

Soustava Natura 2000 je dosud nejúplnějším a nejlepším systémem ochrany přírody
v rámci Evropské Unie. Zahrnuje 2 typy lokalit:
Území evropského významu (EVL)
– lokality vyhlášené za chráněné území na základě kritérií stanovených ve směrnici
o biotopech (směrnice Rady č.92/43/EHS). (Special Areas of Conservation, SAC)
Chráněné ptačí oblasti (PO)
– lokality vyhlášené za chráněné na základě kritérií stanovených ve směrnici
o ochraně ptactva (směrnice Rady č. 79/409/EHS). (Special Protection Areas, SPA)
Na území obce Vysoké Veselí se nachází tři lokality soustavy Natura 2000: EVL
Javorka a Cidlina-Sběř (CZ0523273), EVL Veselský háj (CZ0520184) a EVL Rybník
Smrkovák (CZ0523286). Prostorové detaily polohy hranice katastru obce ve vztahu
k hranicím uvedených lokalit soustavy Natura 2000 jsou k dispozici na obr. 3 samostatného
hodnocení soustavy Natura 2000 v příloze.
V provedeném screeningu bylo zjištěno, že celkem 6 ploch navržených změn využití
území by potenciálně mohlo negativně ovlivnit dvě z uvedených lokalit soustavy Natura 2000
a to konkrétně: EVL Javorka a Cidlina-Sběř (CZ0523273), EVL Veselský háj (CZ0520184).
Možné ovlivnění EVL Rybník Smrkovák (CZ0523286) realizací hodnoceného návrhu ÚP lze
vyloučit vzhledem k tomu, že do blízkosti uvedené EVL nejsou situovány žádné nově
navrhované změny využití území.
Vzhledem ke značné vzdálenosti ostatních lokalit soustavy Natura 2000 od
navržených změn využití území v rámci návrhu ÚP obce Vysoké Veselí lze konstatovat jejich
nulové ovlivnění a nejsou tudíž dále v textu řešeny.
V lokalitách žijí chránění živočichové:
Velevrub tupý (Unio crassus) je měkkýš v rámci České republiky ohroženým druhem.
Stabilní populace jsou známé pouze z několika míst. V rámci Královéhradeckého kraje je
nejstabilnější populace v povodí toku Cidliny. Biologie a ekologie druhu je úzce vázána na
vodní tok a na mezihostitelské druhy ryb. Nejpočetnější výskyt v rámci ČR je udáván mezi
200 až 300 metry nad mořem. Druh se živí filtrací planktonu z vody.
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) je v ČR je lokálně hojný motýl, jako
nejrozšířenější modrásek z rodu Maculinea, především v nivách při dolních a středních
tocích řek. Nevystupuje do nejvyšších poloh.
Kuňka ohnivá (Bombina bombina), žába, která zde má jednu z lokalit vyhlášených pro
ochranu tohoto druhu v České republice. Tento druh byl v minulosti plošně rozšířen ve svém
areálu, který ale nezaujímá celou Českou republiku (chybí v jihozápadních a severních
Čechách a při hranicích se Slovenskem). Dnešní rozšíření je ostrůvkovité a počet lokalit s
výskytem tohoto chráněného druhu nadále klesá.

1.3

Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany
životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.

Hodnocené katastrální území je součástí území Královéhradeckého kraje, okresu
Jičín a spadá do území správního obvodu obce s rozšířenou působností – města Jičín.
Z celostátního nástroje územního plánování, tj. Politiky územního rozvoje ČR 2008,
která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, ani z širších územních
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vztahů nevyplývají pro pořízení Územního plánu města Vysoké Veselí žádné zvláštní
požadavky. Politika územního rozvoje ČR trasuje v blízkosti řešeného území rozvojovou osu
OS4 – Rozvojová osa Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko (Wroclaw). Žádný z úkolů pro územní plánování stanovených pro tuto osu či oblast se netýká
řešeného území.
Katastrální území Vysoké Veselí a Veselská Lhota jsou součástí území řešeného v
ZÚR VÚC Královéhradeckého kraje, tento dokument je ve stadiu úprav Návrhu. Z této
dokumentace dosud vyplývající požadavky jsou respektovány, včetně upřesněných prvků
ÚSES nadregionálního a regionálního významu.
Územní plán respektuje existující nemovité kulturní památky, které nejsou zapsány
na seznamu národních kulturních památek. V řešené oblasti není vyhlášena žádná
památková zóna.
Zpracovaný návrh ÚP je vypracován v souladu s požadavky na územně plánovací
dokumentaci ve smyslu platných zákonů ČR. Územní plán je zpracován v souladu se
zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy,
změny jsou provedeny v souladu s aktuálně platnými předpisy, zejména pak s vyhláškou č.
500/2006 Sb. resp. dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a předpisy. Respektuje cíle,
které jsou zadány jak ve Státní politice životního prostředí ČR, tak cíle zadané v plánovacích
a rozvojových dokumentech Královéhradeckého kraje.
Posouzení návrhu územního plánu města Vysoké Veselí na životní prostředí bylo
vypracované podle Přílohy zákona 183/2006 Sb. V oblasti životního prostředí jsou
k předmětnému území vztaženy následující koncepce, jejichž strategické cíle jsou shrnuty
takto:
Do řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 č.
CZ0520184 Veselský háj. Celková rozloha tohoto území je 446,3919 ha. Předmětem
ochrany jsou typy přírodních stanovišť 9170 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a
9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních. Svým
okrajem do řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 č.
CZ0523286 Rybník Smrkovák. Celková rozloha této lokality je 6,9516 ha. Předmětem
ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina), která zde má jednu z lokalit vyhlášených pro
ochranu tohoto druhu v České republice.
Do k.ú. Vysoké Veselí zasahuje částí území na JV přírodní památka Veselský háj a
rybník Smrkovák, vyhlášená již Okresním úřadem Jičín s datem účinnosti k 1. 2. 1999.
Předmětem ochrany na rozloze 1066,1508 ha je zachování dubohabrového háje s
teplomilnou květenou a ochrana rybníka jako důležité ornitologické lokality.
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1.4

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZUR)

Odbor územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje (dále jen pořizovatel), pořídil Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále
jen ZÚR KHK), které jsou územně plánovací dokumentací kraje ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Stavebním zákonem stanovená lhůta pro vydání Zásad územního rozvoje
zastupitelstvem kraje je 5 let od nabytí účinnosti stavebního zákona (tj. do 31.12.2011).
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydalo 12.9.2011 veřejnou vyhlášku, kterou se
vydávají Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Tyto zásady vstoupily
v platnost koncem září 2011.
Cílem koncepce z hlediska životního prostředí je zajistit realizaci důležitých
společných systémových opatření na ochranu životního prostředí. Realizace záměrů
řešeného ÚP v oblasti rozvoje dopravy umožňuje zejména zlepšit kvalitu života obyvatel
obce a zvýšit kvalitu turistického potenciálu do ekonomického a sociálního rozvoje kraje.
Lze konstatovat, že Územní plán města Vysoké Veselí není v rozporu se schválenými
ZUR velkého územního celku Královéhradeckého kraje. V ÚP jsou respektovány zadané
koridory pro dopravu, energetické sítě a povodňovou ochranu území.

1.5

ÚP VÚC okresu Jičín

Pouze část okresu Jičín – vymezená spádovým územím města Hořice a obcí Lužany
a Úlibice - je řešena v Územním plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní
regionální aglomerace (ÚPN VÚC HP SRA) včetně 1. a 2. změny a doplňku. Správní území
města Vysoké Veselí je součástí řešení územního plánu velkého územního celku ÚP VÚC
Jičín (jehož pořizování bylo ukončeno v roce 2006 v etapě projednaného konceptu). Území
města je nyní součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Jičín, pro který byly v
roce 2008 vypracovány Územně analytické podklady.

1.6

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 – 2013 a Strategie rozvoje

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2011 - 2013 (dále jen PRK) představuje
programový (implementační, akční) dokument, který je nedílnou součástí koncepčního
přístupu k rozvoji kraje jako regionu. PRK navazuje na schválenou Strategií rozvoje
Královéhradeckého kraje 2007 – 2015. Základními východisky pro zpracování PRK 2011 2013 byly závěry vzešlé z průběžného monitoringu a evaluace předcházejícího PRKu 2008 –
2010 a výsledků ex-ante evaluace Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 15 a
další podněty, které vzešly v průběhu platnosti stávajícího PRKu. PRK je provázán se
zpracovanou Dotační strategii 2010 – 2013, která byla schválena v roce 2009. Časový plán
Programu rozvoje kraje je časově i věcně spojen také s možnostmi čerpání finančních
prostředků ze zdrojů EU.
PRK 2011-2013 byl přijat na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje ZK/16/1133/2010 ze dne 4. 11. 2010.
Program rozvoje Královéhradeckého kraje vytyčil na území Královéhradeckého kraje
dvě rozvojové oblasti, čtyři specifické oblasti a sedm rozvojových os. Pro území ORP Jičín je
vytyčena jedna „Specifická oblast Jičínsko“ a dvě rozvojové osy „ Rozvojová osa Hořice –
Jičín – Liberecký kraj a Rozvojová osa Vrchlabí – Jičín – Středočeský kraj“. Město Vysoké
Veselí je zde charakterizováno v příloze č.1 jako venkovská obec.
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Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje (SRK) je jedním z významných
koncepčních dokumentů, určujících hlavní směry rozvoje na léta 2007-2015. Tvorba
strategie vycházela z moderních obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby
strategických plánů, založených na principech místní Agendy 21 a respektování zásad trvale
udržitelného rozvoje. Tvorba strategie byl dlouhodobý, soustavný a otevřený proces, který
byl založen na vzájemné provázanosti a vyváženosti ekonomického, sociálního a
environmentálního vývoje.

Další širší vztahy

1.7

Z hlediska širších vztahů je třeba zajistit koordinaci řešení návrhu ÚP Vysoké Veselí s
územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí, zejména s ohledem na:
• řešení dopravní a technické infrastruktury
• zajištění prostupnosti krajinou pro pěší, cyklo, agro turistiku
• územní návaznosti při vymezování ÚSES a protipovodňových opatření

Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje

1.8

Koncepce odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje byla vytvořena v roce
2003 jako základ pro Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje, který vychází
z plánu odpadového hospodářství České republiky. Plán odpadového hospodářství
Královéhradeckého kraje byl schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 27.
května 2004 usnesením číslo 29/962/2004. Závazná část Plánu odpadového hospodářství
Královéhradeckého kraje byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje.
Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství ČR, včetně jejích změn, je
závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a
obcí v oblasti odpadového hospodářství. Město je zapojena do stávajícího systému, řeší své
odpadové problémy v souladu s platnými zákony a nepředpokládají se zásadní změny.
Největší změnou má projít technická vybavenost obcí (nádoby, sběrné dvory, třídicí
linky) v souvislosti s plněním požadavků zákona o obalech a v důsledku nutnosti omezovat
skládkování biologicky rozložitelných odpadů. Bylo proto zcela zásadní projednání Plánu
odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje se všemi obcemi, důsledná transpozice
výstupů do Plánů odpadového hospodářství obcí a důkladná příprava každé investice,
včetně provedení odpovídajících úprav územně-plánovací dokumentace obcí a regionů.
Nejbližšími skládkami zařazení I a II jsou Kopidlno a Nemyčeves.

Koncepce zemědělství Královéhradeckého kraje

1.9

Úkolem Krajského úřadu z hlediska životního prostředí rozvoje venkova a
zemědělství je neustále vytvářet a obnovovat předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj krajiny,
který podle přírodních klimatických a sociálně ekonomických podmínek bude mít rozdílnou
podobu v příznivějších nebo naopak marginálních oblastech kraje.
Cílem je:




Udržovat a chránit životní prostředí a kulturní krajinu:
Účelně a alternativně využívat zemědělskou půdu,
Podporovat činnost organizací zaměřených na ochranu přírody,
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Sledovat a podporovat komunikaci mezi organizacemi zaměřenými na ochranu
přírody,
Organizovat a propagovat ochranu přírody a krajiny,
Vytvořit systém účinné kontroly ochrany přírody vybavené příslušnými pravomocemi,
Koordinovat účinnou podporu ochrany přírody a krajiny ze strany Krajského úřadu.

Systematicky věnovat pozornost biodiverzitě a environmentálním opatřením v krajině:
 Podporovat ekologické zemědělství,
 Pečovat o krajinu.
 Směrovat pozornost na budování konkurenceschopného zemědělství v odpovídající
vazbě na výrobní podmínky:
 V méně příznivých oblastech spolu s rozvojem multifunkčního zemědělství snížit
zornění zemědělské půdy ve prospěch krajinotvorných a environmentálních opatření
(zatravnění, zalesnění, výstavba nádrží, rybníků, technických a biologických,
protierozních opatření apod.).
V tomto ohledu je významným opatřením také návrh zřízení nového rybníka nebo poldru.

1.10 Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 27. 5. 2004 usnesením
číslo 29/961/2004. Zpracovaná "Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého
kraje" navazuje svým zpracováním na Státní program ochrany přírody a krajiny České
republiky přijatý usnesením vlády České republiky č. 415 z roku 1998, na Národní rozvojový
plán schválený usnesením vlády č.1272/2002, na stávající koncepční a rozvojové materiály
zpracované pro Královéhradecký kraj.
Koncepce ochrany přírody Královéhradeckého kraje specifikuje cíle v oblasti ochrany
přírody a krajiny v rámci zájmového území a vazeb na sousedící regiony. Koncepce navrhuje
opatření vedoucí k obnově a ochraně jednotlivých složek životního prostředí. Řeší zejména
ochranu přírody a krajiny v následujících oblastech:










zvláště chráněná území,
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, včetně evropsky chráněných druhů a
stanovišť
lesní ekosystémy,
zemědělství,
vodní hospodářství,
turistika a rekreace,
doprava,
ochrana nerostného bohatství,
ochrana a biodiverzita krajiny.

Pokud jde o chráněné živočichy, udává výskyt pouze modráska černoskvrnného a
hořcového a nikoli bahenního, obdobně velevruba malířského a nikoli tupého.
Dále je v koncepci provedeno ekonomické vyhodnocení souboru opatření k ochraně
území. Územní plán obce respektuje vyhlášené regionální i nadregionální koridory a
biocentra. Záměry ÚP nemají vliv na prvky existujícího systému Natura 2000.

1.11 Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší
Královéhradeckého kraje
Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2004 usnesením
číslo 30/1010/2004. Program byl aktualizován v r.2006 a 2009.
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Imisní zátěž suspendovanými částicemi PM10 představuje hlavní problém ochrany
ovzduší Královéhradeckého kraje i okresu Jičín. Na území kraje byl v některých lokalitách
dlouhodobě překračován imisní limit pro 24-hodinové koncentrace PM10. Suspendované
částice jsou značně heterogenní jak z hlediska velikosti, tak z hlediska chemického složení a
velmi často obsahují těžké kovy či rizikové organické sloučeniny (PAH). Z látek vázaných na
částice docházelo v kraji k překročení cílových imisních limitů u kadmia a benzo(a)pyrenu.
Podle posledních údajů Věstníku MŽP č.4/2011 a údajů za rok 2009 však již limity nebyly
překračovány, ale není vyloučen návrat mnoha soukromých osob k vytápění dřevem a
levnými palivy z ekonomických důvodů.
Z emisní bilance tuhých znečišťujících látek na území Královéhradeckého kraje
vyplývá, že hlavní podíl na produkci emisí mají zejména v okrese Jičín malé zdroje (43 %) a
doprava (41 %). Zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování celkově produkují cca
16 % emisí tuhých látek.
Základním cílem programu je účelné a ekonomicky schůdné snížení emisí
produkovaných v kraji, aby jejich výše byla nižší, než je stanovený emisní strop pro oxid
siřičitý, oxid dusíku, těkavé organické látky a amoniak. Těmto požadavkům odpovídá
plánované využití zemního plynu a elektřiny jako energetických zdrojů v plánovaných
obytných budovách. ÚP nepočítá s instalací nových zdrojů sledovaných emisí nebo se
zhoršením imisní situace.
Program obsahuje řadu opatření, z nich je důležité pro město Opatření 1 Snížení
primárních emisí tuhých znečišťujících látek. K opatření 1 jsou z výše uvedených důvodů
navrhována následující podopatření:
1.1: Snížení primárních emisí tuhých znečišťujících látek z bodových a plošných zdrojů,
1.2: Omezení resuspenzace emitovaných částic jejich odstraněním,
1.3: „Vymístění“ zdrojů emisí tuhých znečišťujících látek mimo obydlené oblasti.
K opatření 1.1 jsou navrhována tato podopatření:
 Rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury,
 Ekologizace konkrétních bodových zdrojů emisí tuhých látek,
 Ekologizace dopravy,
 Omezení prašnosti z plošných a liniových zdrojů,
 Zvýšení plynulosti silniční dopravy.
Uvedená podopatření jsou v ÚP respektována. Pokud jde o ostatní opatření, je město
zahrnuto do kategorie prioritní oblasti 3 a nejsou navržena žádná zvláštní opatření.
Stanovené limity zde nejsou překračovány.
 Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10, Z5, Z12
neumisťovat žádné mezideponie materiálu ani pojezdy mechanizace do prostoru
blízké EVL Javorka a Cidlina-Sběř.
 Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10, Z5, Z12
zabránit případným únikum paliv či maziv ze stavební mechanizace, únikům deponií
z prostoru stavby či znečištěných vod eventuálně vznikajících při provozu jednotlivých
aktivit na navržených plochách do okolního prostředí.

1.12 Plán oblasti povodí Horního a středního Labe
Usnesením č. RK/14769/2010 schválila Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s
ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Plánu oblasti povodí Horního a
středního Labe pro správní obvod Královéhradeckého kraje. Tímto byla završena kapitola
tvorby a schvalování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe. Nařízení
Královéhradeckého kraje č. 2/2010 ze dne 22. 6. 2010, kterým se vydává závazná část
Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe pro správní obvod Královéhradeckého kraje
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bylo zveřejněno ve Věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje dne 13. července
2010 (částka 2).
Pro povrchové vody se stanovuje:
■ zamezeni zhoršeni stavu všech útvarů povrchových vod,
■ zajištěni ochrany, zlepšení stavu a obnovy všech útvarů těchto vod (s výjimkou
ovlivněných a silně ovlivněných vodních útvarů) a dosaženi jejich dobrého stavu,
■ zlepšení stavu všech ovlivněných a silně ovlivněných vodních útvarů a dosaženi
jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,
■ cílené sníženi znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami, tj.
zastaveni nebo postupné odstranění emisí těchto látek a zabráněni jejich vnosu z plošných
zdrojů,
■ významné sníženi eutrofizace Severního moře postupnou redukci znečištění
povrchových vod živinami (dusík, fosfor) v mezinárodní oblasti povodí Labe.
Navržené poldry nejsou součástí Plánu. Pro obec je významným úkolem zajištění
vyčištění odpadních vod na stanovené limity.

1.13 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje je vypracován na
základě Metodického pokynu pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje,
který vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky pod č.j. 10534/2002-6000 podle § 4
zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů a § 2,3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č.274/2001 Sb. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK) byl schválen
Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 10. října 2004 usnesením číslo 32/1149/2004)
Po schválení zastupitelstvem je závazným materiálem na územní kraje.
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje je dokumentace, která
si klade za cíl určit další směr rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací v posuzovaném
regionu. „Plán rozvoje“ je zpracován s výhledem na cca 15 let (do roku 2015).
„Plán rozvoje“ (PRVKUK) obsahuje:








shromáždění podkladů o demografickém vývoji kraje (územního celku) a jednotlivých
obcí
zhodnocení současného stavu zásobování vodou a odkanalizování ve všech obcích
a jejich administrativních částech. Výchozím obdobím aktuální stav
výpočet potřeby vody a produkce odpadních vod
návrh potřebných rekonstrukcí objektů vodovodů a kanalizací
návrh rozvoje vodovodů a kanalizací s výhledem na 15 let včetně časového
harmonogramu
podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou
stanovení potřebných investičních a provozních nákladů

V návrhové části je obsaženo:
Vodovody
 zabezpečit kapacitu zdrojů pitné vody, která bude pokrývat předpokládanou potřebu
vody s výhledem k cílovému roku
 provést opatření na existujících zdrojích, která odstraní současné problémy
s dodržováním požadavků vyhlášky č.376/2000 Sb. Zdroje, kde tuto podmínku není
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možné z technických nebo ekonomických důvodů splnit, budou, pokud to bude
možné nahrazeny zdroji novými
navrhnout opatření na vodárenských systémech, která je uvedou do souladu
s platnými doporučeními, předpisy, normami a vyhláškami
navrhnout výstavbu nových vodovodů v souladu s rozvojovými záměry kraje
navrhnout plán rekonstrukce vodovodních sítí a objektů, který povede k omezení
nárůstu vody nefakturované při respektování finančních možností vlastníků sítí
navrhnout výstavbu nových vodovodů v těch obcích, ve kterých je to ze současných
hledisek financování reálné

Kanalizace
 zajištění celkové kapacity na stávajících a navrhovaných čistírnách odpadních vod
tak, aby bylo zajištěno vyčištění veškeré produkce odpadních vod
 stanovení základní koncepce rozvoje odkanalizování a likvidace odpadních vod a
návrh opatření, které zajistí plnění požadavků Implementačního plánu Směrnice rady
č.91/271/EEC o čištění městských odpadních vod, Usnesení vlády ČR č. 1236 ze
dne 9.prosince 2002 a Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. o ukazatelích přípustného
znečištění povrchových a odpadních vod
 návrh výstavby nových kanalizací a ČOV v souladu s rozvojovými záměry kraje
 návrh rekonstrukce nevyhovujících stávajících ČOV a kanalizačních sítí
Město Vysoké Veselí je v PRVKKHK část Jičín vedeno pod č. 105.01 a část Veselská
Lhota pod č. 105.02
Pro část Veselská Lhota je stanoveno: Ke konci návrhového období do roku 2015
bude v obci vybudována jednotná kanalizace, která bude zaústěna do kanalizačního
systému obce Vysoké Veselí zakončeného čistírnou odpadních vod. V obci bude
vybudováno 1,5 km kanalizačních stok. Vzhledem k objemové kapacitě čistírny odpadních
vod Vysoké Veselí je možné napojení pouze splaškové kanalizace (oddělení dešťových
vod).
Pro část Vysoké Veselí je stanovena pro vodovod i kanalizaci jen běžná údržba.
Vodní zdroje jsou podle plánu zatím dostatečně kapacitní.
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2. ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ŘEŠENÉM
ÚZEMÍ
A
JEHO
PŘEDPOKLÁDANÉM
VÝVOJI,POKUD BY NEBYLA UPLATNĚNA POLITIKA ÚZEMNÍHO
ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
2.1

Místní šetření a jednotlivé lokality

Místní šetření bylo provedeno dne 9.8.2011. Poloha obce se váže na křížení dvou
hlavních komunikačních tahů a bývalý zámek, kolem kterého se rozvíjelo město. Město leží
na místních silnicích třetí třídy. Hlavní tak je od silnice 327 (Smidary) k silnici 328 (Volanice –
Češov) Další komunikací je jižní napojení od Sběře. Sídlo se nachází přibližně 15 km
severně od Nového Bydžova a 16 km východně od Kopidlna. Asi 18 km je do Jičína.
Doprava po okolí je možná autobusy. Silniční síť se jeví v současnosti jako postačující
hustotou, kapacitně a dokonce i z hlediska kvality povrchu.
Zastavěné území sídla je tvořeno poměrně kompaktní, převážně obytnou zástavbou.
V podstatě téměř uprostřed města je Vysokoveselský rybník, oddělující převážně obytnou
část od převážně výrobní části, kde je především areál zemědělské společnosti a areál
bývalého cukrovaru přestavěný na výrobu oken. Na volných plochách byla instalována
fotovoltaická elektrárna. Bývalé nádraží je zrušeno a železniční trať zrušena a sanována.
V místě někdejšího železničního přejezdu zůstal malý úsek kolejiště. Podél rybníka protéká
Cidlina, která zde má ještě velmi malou vodnost. Jde však o zde již silně eutrofizovanou
vodu nejtvrdší české řeky. Břehy jsou udržované, ne však násilně regulované. Ve městě je
vodovod a kanalizace, ta chybí ve Veselské Lhotě. Kanalizace je zakončena čistírnou
odpadních vod z roku 1997. Ve městě jsou 4 sběrná místa na separovaný odpad. V blízkosti
ČOV je bývalý průmyslový areál, který ale po privatizacích zpustl a posléze byl zcela
rozebrán, takže z něj nyní zbyly jen zpevněné podlahy. Areál je v těsné blízkosti louky, která
je lokalitou pro výskyt modráska bahenního.
Zástavba obce v centru má znaky charakteristické pro dřívější zemědělskou výrobu,
kombinovanou s pozdějším příměstským sídlištním charakterem zástavbou rodinnými
domky. V centru obce je zastoupena zástavba charakteru bydlení, občanské vybavenosti,
drobných ubytovacích kapacit, sportovního areálu, historického komplexu i výroby a
výrobních služeb. Na náměstí je zachovalý dům č.p. 26 s renesanční deskou nad vchodem,
datovanou 1586. Umístění a stavba sama napovídá, že jde o někdejší kovárnu a přepřahací
stanici dostavníků. Krom několika historických soch je na křižovatce se silnicí 327 na hranici
katastru také historický milník zřejmě z doby Marie Terezie. Dominantou i pro širší okolí
zejména pohledy od jihu je kostel a zámek přestavěný na školu. Z ostatních stran má Vysoké
Veselí malou viditelnost. Samotné území Veselské Lhoty je vysloveně zemědělského
charakteru a v terénu má malou viditelnost i z blízkého Hradištka. Na výjezdu z Veselí do
Lhoty je místní část Podskalí, která zahrnuje řadu domů staré lidové architektury,
zasazených do skalní stěny, ale již většinou neobydlených. Ve městě je řada domů starší
architektury citlivě obnovených a udržovaných, jiné ale zůstávají bez údržby a majitelé je
nechávají chátrat v důsledku nezájmu nebo špatné sociální situace. Obdobně je na tom
zemědělský areál v severní části Veselské Lhoty, který je navíc celý kryt asbestovou
krytinou.
Evropsky významné lokality nejsou budoucími záměry dotčeny s výjimkou části EVL
Cidlina procházející městem. Hranice EVL v průchodu městem se omezují jen na samotný
tok řeky a hranice jdou těsně po obvodu bývalé skládky, dnes již neužívané, ale ještě stále
neasanované. Část skládky je již využita k rybářským účelům (pstruhařství) a v další části se
plánuje parkoviště a ve zbytku louka. V blízkosti rybníka je plánovaná plocha Z5 navazující
na zelený areál restaurace, kde je místo tradičních kulturních setkávání v letních měsících.
V místě je skupina 7 starých lip (cca 200 let) a skupina 6 mladších platanů, vytvářejících
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příjemné prostředí. Další významná skupina stromů je alej ořešáků, vedoucí z křižovatky
Družstevní ulicí směrem do Volanic, celkem i úsekem na k.ú. Volanic má 1,3 km a jedná se o
kompaktní oboustrannou alej s poměrně velkou hodnotou nejen hospodářskou, ale zejména
krajinářskou. Naopak směrem ke Smidarům je podél silnice alej topolů černých, které jsou již
ve velmi špatném stavu a opadávají jim větve, tyto stromy budou v krátké době nebezpečné
pro provoz na silnici. V lokalitě pod bažantnicí je malý mělký rybník Šmejkal, napájený jen
srážkovou vodou z okolí. Nad ním je plánován ještě poldr a cesta k lesu.
Zastavěné území je vymezeno a zakresleno, resp. vymezeno ve všech grafických
přílohách územního plánu v souladu s platnou legislativou. Hranice zastavěného území
většinou kopíruje hranici intravilánu. Změn doznala po obvodu obce, kde do zastavěného
území byla zařazena nová zástavba, a to podle možností volných parcel a požadavků
zadavatelů.

2.2

Obyvatelstvo
Město má dnes necelý tisíc obyvatel, převážně starousedlíků.

Vývoj počtu obyvatel je dlouhodobě degresivní dle statistických šetření (Sčítání lidu,
domů a bytů – SLDB od roku 1900 do roku 2001 a k 31. 12. 2009), mezi lety 1900 a k 31. 12.
2009 došlo ke snížení počtu obyvatel o 42,6 %. Na začátku sledovaného období byl počet
trvale žijících obyvatel stabilizovaný, poté vlivem válečných, poválečných a jiných událostí
klesal až do roku 1970, poté byl až do roku 2001 stabilizovaný. Od roku 2001 do 31. 12.
2009 se počet trvale žijících obyvatel zvýšil o 8,2 % kladným přirozeným i migračním
přírůstkem. K 31. 12. 2009 žilo ve městě Vysoké Veselí 923 obyvatel.
Věková struktura obyvatel města vykazuje příznivý stav i v porovnání s věkovou
strukturou kraje i celé České republiky. Průměrný věk k 1. 1. 2009 (údaj z ČSÚ) je také
příznivý - celkem 39, muži 37,7, ženy 40,2 let a jeví se tak srovnatelný i v porovnání s údaji
za kraj i za ČR.
Vzdělanostní struktura dle SLDB 2001 (721 obyvatel 15letých a starších) ukazuje na
to, že ve městě žije 44 % obyvatel s nejvyšším ukončeným vzděláním vyučením či se
středním odborným vzděláním bez maturity, 17 % obyvatel má úplné střední vzdělání s
maturitou a 6 % obyvatel má vyšší a vysokoškolské vzdělání. Věková struktura byla
k 1.1.2009 následující
Muži

Ženy

Děti 0–
14 let

Chlapci

Dívky

Obyvatelé
15–64 let

Muži

Ženy

462

455

162

88

74

643

331

312

Obyvat
elé 65
a více
let
112

Muži

Ženy

43

69

Významným údajem je, že denně z města vyjíždí do větších měst v okolí 45,5 %
obyvatel za zaměstnáním z celkového počtu ekonomicky aktivních a 3,6 % obyvatel za
vzděláním. Dojíždění za prací je pouze nepatrné z okolních obcí do zemědělského družstva
a výroby oken. Problémem je rostoucí nezaměstnanost (ČSÚ):
Název obce

Ekonomicky
aktivní

Municipality

Uchazeči o zaměstnání

Míra registrované nezaměstnanosti (%)

Registered job applicants

Registered unemployment rate (%)

Economically
active

VYSOKÉ VESELÍ
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2007

2008

2009

2007

2008

2009

50

55

75

10,71

12,05

16,74
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2.3

Problematika hluku

Hluk je považován za významný aspekt ŽP. V obci není zpracována hluková mapa
s ohledem na zdroje hluku z dopravy. Lze konstatovat, že rozhodujícím zdrojem hluku a
vibrací v obci je provoz na hlavní silnici v celé délce jejího průchodu obcí. V dílčích lokalitách
obce hluk způsobuje prakticky pouze doprava nebo provoz zemědělských mechanizmů při
polních pracích a provoz domácích strojů (pily, travní sekačky). Občas je zdrojem hluku nový
sportovní areál ve východní části města.
Zdrojem hluku mohou být v obci také např. kompresory chladicích agregátů u
obchodních zón, kravínů či restaurací nebo dřevoobráběcí stroje, pokud by byly použity,
může se jednat zejména o drobné živnostenské aplikace.
V současné době není problematika hluku ve městě významným aspektem ŽP.

2.4

Prvky ochrany přírody a kulturní hodnoty

V katastru města leží zvláště chráněné území dle zákona č.114/92 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, a to přírodní památka Veselský háj a rybník Smrkovák, a dle nařízení vlády
č. 132/2005 Sb ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb. zasahují do území tři evropsky
významné lokality soustavy Natura 2000.
Řešeným územím prochází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 č.
CZ0523273 s názvem Javorka a Cidlina - Sběř. Prioritními druhy jsou zde žijící vodní
měkkýš velevrub tupý a motýl vázaný na vlhká luční stanoviště - modrásek bahenní.
Přírodní hodnotou je niva řeky Cidliny. Vlastní tok byl v minulosti upraven a
především v severní části řešeného území není dosud plně dorostlý břehový doprovodný
porost. V současné době je již podél břehů, vyjma severní upravené části, kvalitní liniový
porost. Obdobný břehový porost je i podél náhonu, kterým je napájen Vysokoveselský
rybník. Zbylá část nivy je pokryta lučními porosty, druhově ochuzenými úpravami
hospodaření v druhé polovině 20. století. Niva si dosud uchovala své významné ekologické
funkce spočívající především v umožnění infiltrace vod do podzemí a v době vyšších průtoků
a povodňových stavů je místem rozlivů. Těmto funkcím napomáhá i část zachovaného
systému otevřených příkopů a rozptýlená zeleň. Niva Cidliny je tak významným prvkem
zdejší krajiny a je důležitým územím pro rostliny i živočichy, kterým poskytuje životní prostor,
energetickou a potravinovou základnu, místo úkrytu, odpočinku i rozmnožování. Zároveň je i
významnou migrační trasou v jinak zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině, a to jak
pro vodní, tak terestrické druhy.
Krajinářskou hodnotou jsou liniové a plošné prvky ÚSES, které jsou respektovány,
chráněny a doplněny s cílem posílení jejich ekostabilizační funkce. Vysokou hodnotu má
rozptýlená krajinná zeleň, která je v území v podobě solitérním, skupinovém i liniovém
uspořádání. Významným krajinářským prvkem je stromořadí kolem Vysokoveselského
rybníka, výšina se zámkem a zcela unikátní ořechová alej podél silnice na Volanice. Za
zmínku stojí i dvě zmíněné skupiny významných stromů v lokalitě Z5 u kulturního centra.
Lesnatost v řešeném území je pouze 9,2% a je tak hluboko pod průměrem České
republiky (33,4%). Lesy v území patří do přírodní lesní oblasti 17 – Polabí. Lesní porosty jsou
zařazeny do kategorie lesa hospodářského a lesa zvláštního určení. Jediný ucelený lesní
komplex „Veselský háj“ je v jihovýchodní části řešeného území.
V řešeném území převládá zemědělská půda resp. druh pozemku – orná půda.
Chráněná zemědělská půda, tzn. půda v 1. třídě ochrany je především v jižní a

SEA ÚP Vysoké Veselí

37

ING. JIŘÍ KLICPERA CSC., INŽENÝRSKÁ EKOLOGIE

v severovýchodní části katastrálního území. V plánovaném území zástavby a vynětí ZPF se
orná půda lepší bonity vyskytuje méně.
Lesy patří do přírodní lesní oblasti Polabí a jsou zařazeny do lesů hospodářských a
zvláštního určení. V lesních porostech se hojně projevuje přirozené zmlazení, které
uchovává přirozenou druhovou skladbu dubohabřin a kyselých doubrav s bohatým
teplomilným bylinným podrostem. Geologické podloží přírodní památky je tvořeno sedimenty
české křídové pánve. – vápnité jílovce a slínovce břeženského souvrství (coniak). Ve střední
části se zachovaly reliktní štěrky pleistocenní terasy. V jižní části území je překryv
pleistocenních hlinitopísčitých diluviálních sedimentů. Zachovalý lesní porost se
geobotanicky řadí ke smíšeným dubohabřinám svazu Carpicion,s bohatým teplomilným
bylinným patrem především v jarním aspektu. Převažující dřevinou je dub letní s příměsí
habru obecného, lípy malolisté a javoru mleče. K zajímavějším druhům květeny patří
dymnivka dutá, lilie zlatohlávek, strdivka zbarvená. V okolí rybníka Smrkovák, který byl v
roce 1994 vyhlášen chráněnou lokalitou, roste oměj pestrý, kosatec žlutý a řimbaba
chocholičnatá. V lesních porostech jsou i druhy stanovištně a druhově nepůvodní, uměle
vysazené, a to dub červený, smrk ztepilý, modřín opadavý a další, které by měly být
postupně nahrazeny druhy autochtonními, a dále by již vysazovány v tomto území být
neměly. Zvířena je typická pro větší lesní celky a rybníky. Mezi chráněné a vzácné druhy
patří kuňka ohnivá, užovka obojková, slepýš křehký, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký,
cvrčilka slavíková, slavík obecný a rákosník velký. Území má svůj význam i pro druhy zvěře
jako je srnec obecný, zajíc polní a prase divoké a při okrajích a u rybníka Smrkovák bažant
obecný. Přírodní památka nemá stanovené ochranné pásmo a platí pro ni ochrana
vyplývající ze zákona, tj. 50 metrů vně hranice vyhlášeného území. Na okraji města je
bažantnice v majetku mysliveckého sdružení.

2.5

Současný stav území

Řešené území leží v oblasti krajinného rázu 6 – Cidlinsko s převážným zastoupením
zemědělského typu krajiny. Pouze do jihovýchodní části zasahuje lesozemědělský typ
krajiny. Podrobnější definicí je určeno, že se jedná o oblast krajinného rázu Veselsko s
místem krajinného rázu Vysoké Veselí. Dominantním bodem je zde zámek Vysoké Veselí,
Vysokoveselský rybník a údolní niva Cidliny. Opatření k ochraně krajiny jsou pro ochranu
krajinného rázu shodné a vycházejí ze zachovalosti přírodních a antropogenních prvků
krajiny. Návrh ÚP tyto hodnoty respektuje, chrání a navrhuje jejich posílení, včetně ochrany
charakteristického pohledu na město od jihovýchodu. Do těchto charakteristických
pohledových míst neumisťuje ÚP žádné plochy, jejichž využití by mohlo tento pohled
narušovat nebo zcela zničit. Přírodní hodnoty v řešeném území plně odpovídají
charakteristice krajinného typu, geologickým a geomorfologickým podmínkám a
dlouhodobému osídlení.
Území je využíváno především zemědělsky, i když se značnými finančními potížemi.
Průmysl je málo intenzivní, hlavním zaměstnavatelem je výrobce oken. Bývalý cukrovar je
zrušen, je v něm výroba oken a fotovoltaická elektrárna a byla zrušena i železnice.
Pozitivním zjištěním je, že krajinu v podstatě nezasáhly povodně v posledních letech a
z tohoto pohledu se nevyžadují významná omezení.
Bytový fond je ve velmi různém stavu, jsou zde stavby nové a dobře udržované,
stejně jako stavby zanedbané a chátrající. Území východně od rybníka (pravý břeh Cidliny)
je možno označit za zónu s převažující zemědělskou a průmyslovou činností, ve městě na
levém břehu Cidliny převažuje funkce obytná, obchodní a obslužná. Okolí města je na
naprosté většině ploch zasvěceno zemědělské činnosti a prvovýrobě.
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Stanovení cílů

2.6

Hlavní cíle ochrany životního prostředí nebyly v dokumentech obce zatím stanoveny.
Lze je v obecné poloze definovat v následujících bodech:















2.7

Ochrana ovzduší: Zamezit zbytečným a nadměrným emisím ze spalování
nekvalitních paliv nebo odpadů, udržet emise z dopravy v přijatelných mezích a
nezhoršovat zbytečně parametr prašnosti PM10 . V případě umístění zemědělských
a souvisejících staveb včetně např. bioplynové stanice nebo chovu koní pro sport
respektovat potřebnou odstupovou vzdálenost. Nové objekty plynofikovat.
Ochrana vod: Nezhoršit stav povodňové ochrany území. Nezhoršovat kvalitativní
parametry vypouštěných odpadních vod z obce zejména do melioračních odpadů
nebo Cidliny, věnovat pozornost množství a kvalitě využívaných podzemních vod
s přihlédnutím k potřebě zásobování obyvatelstva pitnou vodou a případně doplnit
kapacitu těchto zdrojů.
Nakládání s odpady: Dodržet ustanovení zákona o odpadech a souvisejících
předpisů. V obci zajistit i nadále separovaný sběr odpadů a jejich ukládání do
určených nádob a prostředků. Nepřipustit vznik divokých skládek, zejména
nebezpečných odpadů. Připravit v obci další sběrná místa pro řízené odkládání
tříděného odpadu a vytvořit vzorový projekt takového místa. Zajistit kontrolu a sanaci
bývalé skládky.
Hluk a vibrace: Dodržet stanovené limity pro vnější i vnitřní chráněné prostory,
především ve vazbě na dopravu a provoz v zemědělských areálech.
Radiační ochrana: Zajistit splnění limitů pro výskyt radonu z podloží v obytných
prostorách.
Ochrana půdy: Zamezit nekontrolovanému a zbytečnému odnímání zemědělské půdy
jejímu účelu, pokud nejde o půdu nízké bonity, respektovat PUPFL a jejich ochranná
pásma a lesní půdu zásadně neodnímat z fondu. Jen zcela výjimečně odnímat půdu
v prvním stupni ochrany a její podíl by neměl přesáhnout 2,5% celkového fondu.
Vynětí musí respektovat podmínky Krajského úřadu KHK.
Ochrana přírody a zeleně: Respektovat vyhlášené lokality ochrany přírody – EVL a
lokální a regionální biocentra a biokoridory. Nezmenšovat rozsah drobné rozptýlené
zeleně mimo zastavěnou část obce ani rozsah veřejné zeleně uvnitř obce. Udržet
podmínky pro existenci volně žijících druhů, zejména drobné zvěře a ptactva.
Ochrana krajinného rázu: Při respektování požadavků na moderní a zdravé bydlení
respektovat takové styly zástavby, které nenaruší existující krajinný ráz a nenaruší
dálkové pohledy vznikem nové výškově pohledové dominanty.
Respektování zásad trvale udržitelného rozvoje území jako celku.

Důsledky neuplatnění územně plánovací dokumentace

V případě, že nebude schválena a uplatněna územně plánovací dokumentace města,
nebude možno povolovat žádnou další výstavbu, čímž bude omezeno obyvatelstvo ve svém
sociálním a občanském rozvoji a nebudou zajištěny další pracovní příležitosti.
Město nebude mít možnost řešit klíčové problémy svého dalšího rozvoje, především
v otázkách rozvoje bytového fondu a pracovních i volnočasových příležitostí.
Celkově dojde k zablokování celého dalšího rozvoje obce.
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3. CHARAKTERISTIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BY
MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY.
Zastavěné území je stanoveno ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 58 a
je zakresleno ve výkresové části. Územní plán řeší i otázky nezastavěné části obce. Za
zásadně důležité a ovlivnitelné aspekty je třeba označit ochranu ovzduší a vodní
hospodářství spolu s ochranou přírody a zeleně. Významným aspektem je také ochrana
krajinného rázu. Dalším důležitým aspektem je nakládání s odpady.
Znečištění ovzduší vzniká především z dopravy a z pevných topenišť. Menší část je
tvořena zemědělskými zdroji, například z ustájení a polními hnojišti - amoniak. Systému
zásobování teplem a energiemi je třeba trvale věnovat pozornost, a to včetně systému
distribuce. V zemědělské činnosti se počítá s dočasnými emisemi pevných částic (prach,
PM10) zpětným uvolněním z nezafixovaných ploch. Vlivy na obec jsou ovšem nízké s
ohledem na konfiguraci terénu a směr převládajících větrů.
V návrhu ÚP se nepředpokládá umístění zemědělských provozů živočišné výroby
s produkcí znečištění uvnitř města. V dostatečné odstupové vzdálenosti je možné např.
uvažovat se zpracováním zemědělských vedlejších produktů a odpadních hmot v bioplynové
stanici. Takové záměry podléhají ale vždy samostatně posouzení v procesu EIA (zákon
100/2001 Sb.)
Za zásadní a nejvýznamnější je třeba považovat vymezení systému odvádění a
čištění odpadních vod. Na systém by se měly napojit další okolní obce a Veselská Lhota.
Významným aspektem je rovněž ochrana zemědělského půdního fondu. Celkový
ZPF v obci není v dokumentaci specifikován, ale existují tabulkové údaje o požadavcích na
budoucí vynětí. Podle kriterií Evropské unie, tzv. LFA (Less Favoured Areas), je více než 70
% z celkové výměry zemědělského půdního fondu kraje ohodnoceno jako území s méně
příznivými podmínkami. V rámci celé České republiky je do LFA zařazeno 56,6 % území.
Struktura využití pozemků v ha je dle ČSÚ následující:
Název obce
Municipality

VYSOKÉ VESELÍ

Výměra
celkem
(ha)
Area
total
(ha)

933

v tom
zemědělská
půda
Agricultural
land

750

z toho
orná
půda
Arable
land

zahrady,
ovocné
sady
Gardens,
orchards

trvalé
travní
porosty
Permanent
grassland

585

29

136

lesní
pozemk
y
Forest
land

vodní
plochy
Water
body
areas

zastavěné
plochy
Built-up
areas

ostatní
plochy
Other
areas

86

26

20

51

Dalším aspektem ŽP, který by mohl být až významně ovlivněn, je ochrana přírody,
konkrétně EVL, méně již vyhlášených prvků ÚSES. V návrhu ÚP je uvažováno o využití
ploch v pásmu ochrany EVL pro bydlení venkovského charakteru. Změny využití je třeba ve
fázi podrobnějšího projektového záměru projednat s AOPK, v zásadě však není možno měnit
využití území zařazeného do ÚSES, které je nezastavitelné.
V oblasti ochrany krajinného rázu je třeba postupovat obezřetně, je třeba zamezit
stavbám pro reklamu, především stanovišť billboardů, které definitivně ničí zachovalý
krajinný ráz a působí dopravní nehody odváděním pozornosti řidičů.
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V oblasti nakládání s odpady se předpokládá napojení nové zástavby na stávající
systém svozu odpadů. Je třeba doplnit sběrný separační dvůr pro nakládání s odpady a ve
vodním hospodářství dořešit otázku poldru a odvádění a čištění odpadních vod.
Ostatní aspekty jsou ovlivněny mnohem méně a převážně spíše pozitivně. Navržený
záměr je neutrální k ostatním aspektům, jako je např. nakládání s chemickými látkami,
ochrana lesa, ochrana ovzduší apod. Pro výhled je však možno doporučit vymezení dobře
přístupné plochy pro sběrný dvůr s tříděním odpadů a stanovení sběrných bodů s kontejnery
pro tříděný odpad tak, aby donášková vzdálenost pro občany nečinila více, než cca 300 m.
Vlivy na evropsky významné lokality a na chráněné ptačí druhy byly samostatně
vyhodnoceny v posouzení autorizovanou osobou a vliv byl shledán jako nulový. Celkově je
vliv aktivit územního plánu na životní prostředí hodnocen jako nízký.
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4. SOUČASNÉ PROBLÉMY A JEVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
KTERÉ BY MOHLY BÝT UPLATNĚNÍM POLITIKY ÚZEMNÍHO
ROZVOJE NEBO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A PTAČÍ OBLASTI.
Zastavěné území obce se rozkládá podél důležitých komunikací, které principielně
definují tvar řešeného území. Nová zástavba je navržena převážně v úrovni dosavadního
výškového uspořádání. Vedení VN v zastavěné části obce blokuje na několika místech
vnitřní územní rozvoj a je nezbytně třeba jej v budoucnu kabelizovat.
Podle posledních dostupných Sdělení OO MŽP ČR č.6/2010 ve Věstníku č.4/2010
není v působnosti stavebních úřadů Královéhradeckého kraje překročena žádná ze
sledovaných kritických hodnot v roce 2008 a rovněž ve Sdělení ve Věstníku MŽP č.4/2011 s
vyhodnocením dat za rok 2009 není v oblasti překročena žádná ze sledovaných hodnot. Na
území obce nejsou prováděna pravidelná měření kvality ovzduší. Ochrana ovzduší je vedena
v Návrhu ÚP především obecně v linii ochrany před zvýšenou prašností z dopravy, případně
z odkrytých nebo nezatravněných ploch a ze staveb.
Kvalita pitné vody je pravidelně kontrolována a vyhovuje požadavkům zákona, včetně
obsahu radonu. V oblasti ochrany vod je třeba lépe dodržet zásady pro obsluhu ČOV,
protože provoz nebyl shledán při místním šetření zcela optimální.
Žádná vzdálenější Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 nebude
záměrem významně dotčena, protože v ÚP nejsou plánovány žádné aktivity s dálkovým
dopadem a veškeré dění spojené s možnými negativními vlivy je dostatečně vzdáleno a
izolováno vlastní vysokou zelení EVL. Královéhradecký kraj – OŽPZ jako orgán ochrany
přírody vydal k záměru stanovisko uvedené v příloze. Záměr může mít významný vliv na
vymezené ptačí oblasti nebo na evropsky významné lokality, proto je vypracováno
samostatné hodnocení. Ostatní aspekty ochrany přírody jsou respektovány.
Stále je třeba střežit i lokální estetickou úroveň a nepovolat stavby pro reklamu –
především billboardy, a to včetně jejich umísťování v intravilánu a na volných plochách a
zdech domů.

4.1

Vyjádření odborných subjektů k Návrhu zadání ÚP

K návrhu zadání ÚP se v rámci předchozích etap přípravy ÚPD vyjádřil
Královéhradecký kraj a odborné a dotčené subjekty. Vyjádření Královéhradeckého kraje
č.j.12631/ZP/2010 ze dne 22.6.2010 udává závazné požadavky podle §43 odst.3 stavebního
zákona. Krajský úřad uplatňuje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP, a to
zejména se zřetelem na vyloučení vliv na EVL. Návrh ÚP je koncepcí, která může mít
významný vliv na životní prostředí a na EVL v působnosti KUKHK. Předmětem hodnocení
má být zejména vliv ploch pro výrobu a skladování, ploch pro rekreaci a ploch pro občanskou
vybavenost.
Z hlediska památkové péče se v hodnoceném území nenachází žádná NKP ani není
prohlášena Památková zóna a KUKHK není proto dotčeným orgánem SPP.
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Z hlediska státní správy lesů je třeba respektovat Lesní zákon, v případě umístění
sportovních objektů a rekreačních staveb do OP lesa, je dotčeným úřadem KUKHK, jinak
MU Jičín. Stanovisko se uplatňuje i v případě umístění v 50 m ochranném pásmu lesa.
Z hlediska ochrany ZPF se upozorňuje na povinnost dodržet zákon a uvést do
vyhodnocení celkovou výměru řešeného území a podíl plochy ZPF na této výměře. (je
provedeno v kap.7).
Z hlediska ochrany ovzduší nejsou dotčeny žádné zájmy a neuplatňují se požadavky.
Z hlediska vodního zákona a zákona o VaK je příslušný MÚ Jičín. Požaduje se
navrhovat řešení vodovodu a kanalizace v souladu s PRVKUK a do kanalizace pro veřejnou
potřebu neodvádět dešťové (myšleno srážkové) vody.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je příslušným úřadem MÚ Jičín, KUKHK nemá z
titulu své působnost žádné připomínky.
Z hlediska dopravy byla 24.6.2010 vznesena připomínka ke kompletnosti seznamu
silnic, aniž bylo uvedeno, která že ze silnic v seznamu chybí.
Hasičský záchranný sbor požaduje doplnění podle požadavku §20 zákona 380/2002
o provádění přípravy obyvatelstva k civilní ochraně.
Požadavky ze stanoviska Krajského úřadu byly do samotného ÚP zapracovány a
jsou respektovány. KÚ KHK vydal další stanovisko k návrhu zadání ÚP dne 22.4.2011.
V tomto stanovisku se opakují v zásadě stejné požadavky. Odbor ochrany přírody požaduje
respektování zvláště chráněných oblastí – RBC, RBK a EVL. Odbor EIA a IPPC požaduje
hodnocení se zvláštním zřetelem k činnostem a umístění ploch přestavby za účelem zřízení
bioplynové stanice. Takový záměr ale podléhá samotnému posouzení v procesu EIA, zatím
nejsou v této fázi přípravy známy podrobnosti záměru a v ÚP lze stanovit jen nepřípustnost
takové stavby v zastavěném území. V hodnoceném ÚP se konkrétně o stavbě BPS nikde
nehovoří. Její záměr nepodléhá řízení podle zákona 100/2001 Sb. (EIA).
Krajský hygienik má v dopise z 25.6.2010 požadavky na doplnění rozvoje kulturního
zařízení, užívání zemního plynu k vytápění a připojení Veselské Lhoty na kanalizaci.
Požadavek je respektován.
Krajská veterinární správa v závazném posudku z 8.6.2010 nemá námitek.
Odbor dopravy MU Jičín upozorňuje, že v seznamu silnic chybí silnice III/32743 a
32744. V dalším vyjádření MÚ Jičín se požadují v dopise až z 28.6.2010 podrobnosti
k ochraně archeologických nálezů a památek, celé území města je archeologickým
nalezištěm. Dále se požaduje směrovat zástavbu především do proluk a stanovit limity pro
urbanistické řešení zástavby. Požadavek je respektován.
Centrum dopravního výzkumu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo
životního prostředí a Báňský úřad nemají připomínky.
Státní energetická inspekce požaduje v dopise z 2010 stanovit ochranná pásma
energetických vedení a uložit přednostní kabelizaci rozvodné sítě. Požadavek je
respektován.
Správa železniční dopravní cesty nemá ve Vysokém Veselí do budoucna žádné plány
ani požadavky.
Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na respektování sdělovacích tras a OP
lokátoru. V celém správním území je třeba projednat s KVUSS stavby a záměry vymezené
v příloze stanoviska, z nich je třeba zde uvést zejména stavby vyšší než 15 m, vodní plochy,
kovové haly, radiovysílače a přenašeče signálů mobilních telefonů, nové silnice a změny
využití území atd. Požadavek je respektován.
Správce VVTL plynovodu NET4GAS sděluje 27.5.2010, že se územní plán netýká
jeho sítě. Na území města je jen STL.
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Povodí Labe s.p. sděluje ve stanovisku ze dne 18.6.2010 šířku ochranného pásma
Cidliny 8 m od břehové čáry a požadavek na zakreslení záplavového území. Požadavek na
novou zástavbu je podmiňován řádným odkanalizováním. Požadavek je respektován, je
zakreslena hranice záplavy Q20 a Q100 a kanalizace je v plánu samozřejmostí.
Správa a údržba silnic KHK sděluje k návrhu zadání ÚP, že souhlasí s podmínkou, že
nebude muset udržovat a čistit nové komunikace nebo z nich odvádět srážkové vody apod.,
to mají zajišťovat majitelé připojených nemovitostí. SÚS je majetkovým správcem
komunikací II. a III. tř – nově navržené komunikace jsou místního charakteru a budou patřit
obci. Srážkové vody budou odváděny dešťovou kanalizací.
Úřad pro civilní letectví nemá v závazném stanovisku z 1.6.2010 připomínek, protože
není ohrožena bezpečnost letového provozu.
VOS Jičín jako provozovatel vodovodu a kanalizace s ČOV sděluje dne 17.6.2010
k návrhu zadání, že nelze připojovat na vodovod další obce a požaduje zvětšení akumulace
ve vodojemu na 200 m3. Dále je třeba počítat s oddílnou kanalizací pro přivedení pouze
splaškových vod na ČOV, totéž pro uvažované napojení splaškových vod z obcí Sběř,
Hrobičany a Velešice, jak je uvedeno v PRVKUK. Požadavek je uveden do dalších
podmínek.
ZVHS Jičín požaduje ve sdělení z 22.6.2010 respektování manipulačního pruhu 6 m
kolem odvodňovacích zařízení a vodních toků v jejich správě. Požadavek je respektován.
Z hlediska územního plánování a stavebního řádu požaduje KUKHK respektovat §18
stavebního zákona. Dále úřad upozorňuje na to, že pořizuje ZUR KHK a požaduje sledovat
jejich přípravu a zajistit soulad s touto dokumentací.
Pánové Kymlička a Hanč společně požadují v dopise z 30.6.2010, aby plochy pro
rozvoj podnikatelské činnosti neohrozily ovzduší a vodní zdroje ve správním území města.
Vznesený požadavek je technicky neurčitý, nicméně obecně platné zákony takové ohrožení
nedovolují a v ÚP jsou stanoveny jasné limity využití území. Požadavek bude respektován již
tím, že plánované záměry musí respektovat platné zákony o životním prostředí, případně
k nim musí být veden proces EIA podle zákona 100/2001 Sb. a předpisů EU.
Z hlediska havarijní připravenosti, rybářství a myslivosti není zatím k návrhu ÚP
připomínek.
Uvedené požadavky jsou všeobecně doplněny do tohoto hodnocení a jsou vzaty v
úvahu také ve zvlášť zpracovaném hodnocení autorizovanou osobou pro vlivy na Natura
2000.
Jiné doklady nebo vyjádření nebyly k hodnocení předloženy.

4.2

Návrh místního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) představuje propojení dochovaných
stabilních segmentů krajiny, tvořících kostru ekologické stability, do uceleného systému
schopného podstatně zvýšit odolnost krajiny vůči nejrůznějším stresovým faktorům. Systém
navazuje na vyšší formy ochrany přírody, fixované v podobě EVL, je zapracován a do
územního plánu akceptován.
K zalesnění jsou navrženy plochy K5-K7, které postupně vytvoří v podstatě nový lesní
biokoridor v prostoru Křemenec v blízkosti obytné zástavby a dále je navrženo dopojení
LBK1 v prostoru Za hřbitovem až do RC 1948 Veselská Cidlina. Obě tyto změny jsou
přijatelné a poslouží kompletaci USES.
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5. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE, VČETNĚ VLIVŮ SEKUNDÁRNÍCH,
SYNERGICKÝCH, KUMULATIVNÍCH, KRÁTKODOBÝCH,
STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH, TRVALÝCH A
PŘECHODNÝCH, KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH; HODNOTÍ SE
VLIVY NA OBYVATELSTVO, BIOLOGICKOU ROZMANITOST,
FAUNU, FLORU, PŮDU, VODU, OVZDUŠÍ, KLIMA, HMOTNÉ
STATKY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ VČETNĚ DĚDICTVÍ
ARCHITEKTONICKÉHO A ARCHEOLOGICKÉHO A VLIVY NA
KRAJINU VČETNĚ VZTAHŮ MEZI UVEDENÝMI OBLASTMI
VYHODNOCENÍ.
Významné lokality navržené v ÚP

5.1

Ve veřejném projednání konceptu ÚP byla projednávána řada návrhů, z nich některé
byly ještě před rozpracováním zamítnuty. Za nejvýznamnější v k.ú. lze považovat návrh
zástavby obytnou zónou. Tento návrh je akceptovatelný, vychází z historického vývoje sídla
a dobře doplňuje dosavadní zástavbu. Navržen zatím není důležitý objekt sběrného a
separačního dvora pro nakládání s odpady. Pro tento účel by se hodila za určitých okolností
lokalita P1 nebo lépe dostupná nevyužívaná část objektu ZD u silnice v západní části města.
Naopak se nehodí do Z9, Z10 nebo Z12 a R4 z důvodu blízkosti chráněného území, vodních
zdrojů a nivy Cidliny.

Popis důležitých změn a návrhů

5.2

Pořizovatel po převzetí návrhů na pořízení změn územního plánu posoudil návrhy
z hlediska souladu s právními předpisy a v souvislosti s vymezením nových zastavitelných
ploch a konstatuje, že nebylo možné využít již vymezené plochy, neboť mnohé zájmové
pozemky jsou ve vlastnictví fyzických osob s cílem zastavět části těchto ploch. Plochy změn
navazují na plochy stávajícího funkčního využití, které rozšiřují vhodným způsobem. Jiné
požadavky zejména vzhledem k širším územním vztahům nejsou v současné době známy.
Zásadně důležitým prvkem pro rozvoj města je dostavba kanalizace a odvedení vod
na ČOV. V budoucím období je třeba splnit tyto požadavky:








stanovení základní koncepce rozvoje odkanalizování a likvidace odpadních vod a
návrh opatření, které zajistí plnění požadavků Implementačního plánu Směrnice rady
č.91/271/EEC o čištění městských odpadních vod, Usnesení vlády ČR č. 1236 ze
dne 9.prosince 2002 a Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. o ukazatelích přípustného
znečištění povrchových a odpadních vod
dokončit jednání o využití ČOV s potenciálně napojenými obcemi a stanovit zásady
financování provozu
zajištění celkové kapacity na existující čistírně odpadních vod tak, aby bylo
umožněno vyčištění veškeré produkce odpadních vod na stanovené limity
vyloučit napojení srážkových vod do splaškové kanalizace svedené na ČOV
(objemový balast a ochlazování) ve všech nově napojovaných místech ve městě,
především v Z1 a Z2, ve Veselské Lhotě a dopojovaných obcích budovat zásadně
oddílnou kanalizační síť, srážkové vody pokud možno zasakovat.
Dešťovou kanalizaci ze Z1 a Z2 je možno svést jako zdroj do rybníka Šmejkal.
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Z provedených průzkumů ÚP nevyplývají žádné požadavky týkající se historických a
kulturních hodnot. V rámci zpracování ÚP je požadováno veškerá řešení týkající se
uvedených změn navrhovat s ohledem na tvorbu, ochranu a obnovu životního prostředí a
krajiny. Zábory ZPF budou vyhodnoceny postupně individuálně z hlediska kvality půdního
fondu (BPEJ, třídy ochrany atd.). Zábory mají být minimalizovány na čistou zastavěnou
plochu a dořeší se varianty detailního umístění staveb.
Navrženy jsou menší poldry k zachycení nárazů srážkových vod a převod části
dnešních zemědělských pozemků ze ZPF do PUPFL. Tato změna by současně přinesla
vznik přirozeného lesního biokoridoru.
Navržené záměry splňují požadavky ochrany půdy uvedené v pokynech MŽP z let
1996 a 2004 – nenarušují ekologickou stabilitu, nezhoršují erozní podmínky atd. Přehled
všech dotčených pozemků a jejich výměr je uveden v tabulce v ÚP. V územním plánu budou
respektovány požadavky vyplývající ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu, ve znění pozdějších změn, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana
půdy. V místě záboru plochy bude většina pozemků stále v ZPF, bude se vyjímat jen
nezbytně nutná plocha pro zástavbu, ostatní bude zůstávat jako zahrada nebo louka. V
návrhu ÚP jsou zapracovány náhradní plochy pro činnost v blízkosti dosavadních ploch. ÚP
předpokládá jen minimální dotčení PUPFL nebo ochranného pásma lesa do 50 m od jeho
okraje. Velikost záboru bude závislá na výběru finální varianty řešení a na způsobu dopojení
lokalit na silniční síť. Méně vhodné jsou zábory na západní hraně zástavby u silnice na
Volanice, proti cukrovaru a areálu ZD.
Je navržena místní komunikace Z11, vedoucí ve východní části města od sportovního
areálu k lesu kolem hráze poldru K4. V místě navrženého poldru již podle konfigurace terénu
kdysi rybník býval. Nová komunikace zde ale nemá žádné zvláštní opodstatnění, protože do
lesa se lze snadno dostat i po cestě od hřbitova. Jednalo by se o ne zcela potřebný zábor
zemědělské půdy.
V ÚP se nepočítá s umístěním přenašeče televizního nebo telefonního signálu,
vysoké větrné elektrárny apod.
Zvláštní požadavky z hlediska obrany a bezpečnosti státu v území nejsou. Požadavky
z hlediska civilní ochrany obyvatelstva byly zapracovány. Je požadováno respektování
podmínek pro příjezd požární techniky po přístupových komunikacích.
Je známa existence 2 lokalit s možným výskytem starých zátěží a možnou skrytou
kontaminací. Jedná se o bývalou skládku odpadů u rybníka již uzavřenou k rekultivaci, počítá
se s jejím využitím pro parkování. V tomto případě je třeba věnovat pozornost volbě úpravy
povrchu parkoviště, protože skládka bude ještě 30 let po uzavření objemově pracovat a
uvolňovat skládkový plyn. Povrchová úprava musí být dostatečně flexibilní a porézní, např.
zámková dlažba do pískového lože. Druhou lokalitou se skrytou zátěží je zemědělský areál
ve Veselské Lhotě u navržené lokality pro zemědělské využití Z14. Zde je jednak manipulace
se stájovými hnojivy a patrně i ropnými látkami, ale zejména je třeba upozornit na to, že celý
areál má střešní krytinu z asbestu (vlnitý eternit), který je nebezpečným odpadem v případě
demolic nebo změn střechy a je třeba s ním nakládat podle zvláštních pravidel.
Plochy změn smíšené výrobní jsou navrženy zejména v západní části města u silnice,
s dobrou přístupností. Tyto plochy (Z8, Z9) ale současně zabírají poměrně kvalitní
zemědělskou půdu a proto se doporučuje jejich zábor ponechat až pro případ nezbytnosti.
Obdobně je tomu s plochou Z10, kde je třeba stanovit navíc ještě omezení z hlediska
ochrany vodních zdrojů, zasahuje sem PHO 2b a tedy je třeba prioritně respektovat jeho
požadavky a povolit zde jen činnosti, které jsou v souladu s vydanými podmínkami pro PHO
vodního zdroje.
Řešením uvedeným v celkové koncepci ÚP bude respektován tradiční charakter
zástavby, jednotlivé lokality budou navazovat na stávající funkční využití. Nejsou navrženy
stavby přesahující dosavadní výškový horizont obce, výškový limit staveb je stanoven na
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12,5 nebo 15 m. Při projednávání a vydání ÚP bude v souladu se zákonem aktualizována
hranice zastavěného území.

5.3

Charakteristika evropsky významných lokalit a jejích předmětů ochrany

(Hodnocení v následujících kapitolách až po 5.9 je extrahováno z Naturového hodnocení
zpracovaného autorizovanou osobou RNDr.Markem Banašem, plné znění je v příloze. )

5.3.1

Základní popis EVL Javorka a Cidlina - Sběř:

Evropsky významná lokalita Javorka a Cidlina a Sběř (kód: CZ0523273) byla
vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 132/2005 Sb. na ploše 307,29 ha. Zasahuje na území
těchto obcí: Chomutice, Chotělice, Červeněves, Hrobičany, Loučná Hora, Nevratice, Obora u
Chomutic, Ohnišťany, Sběř, Skřivany, Sloupno nad Cidlinou, Smidary, Staré Smrkovice,
Velešice, Veselská Lhota, Vlhošť, Vysoké Veselí
Jedná se o úsek Javorky mezi ústím do Cidliny u Skřivan a Chomuticemi, včetně
starého koryta u Skřivan, cca 600 m dlouhého a včetně Mlýnské Javorky odbočující z
Javorky pod Starými Smrkovicem). Pod Starými Smrkovicemi se nachází jez, který je
neprůchodný pro ryby. Úsek ve Starých Smrkovicích byl někdy mezi lety 1997 - 1999
vybagrován, čímž došlo k částečné likvidaci populace velevruba tupého (Unio crassus), která
se však obnovuje (na rozdíl od raka říčního). V okolí se nacházejí extenzivně
obhospodařované vlhké louky.
Předmětem ochrany jsou následující evropsky významné druhy živočichů:

 modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
 velevrub tupý (Unio crassus)
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) je v ČR lokálně hojný, jako nejrozšířenější
modrásek z rodu Maculinea, především v nivách při dolních a středních tocích řek. Tento
druh se přímo na zájmových plochách navržených změny využití území nevyskytuje a nemá
zde vhodné podmínky k životu. V bezprostřední blízkosti navržené plochy P1 se však
vyskytují hodnotné nivní louky s výskytem živné rostliny modráska – krvavce totenu. Z tohoto
důvodu je proto uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Velevrub tupý (Unio crassus) je v rámci České republiky ohroženým druhem. Stabilní
populace jsou známy pouze z několika míst. Nejpočetnější výskyt v rámci ČR je udáván mezi
200 až 300 metry nad mořem. V rámci Královéhradeckého kraje je nejstabilnější populace v
povodí toku Cidliny. Tento druh se přímo na zájmových plochách či v jejich bezprostředním
okolí nevyskytuje a nemá zde vhodné podmínky k životu. V blízkém okolí některých
navržených ploch (Z10, Z5, P1, Z12) se však nachází tok Cidliny, jež je biotopem velevruba
tupého a jeho hostitelů. Z tohoto důvodu je proto uvedený druh dále předmětem hodnocení.
Kuňka ohnivá neboli k. obecná má v prostoru EVL Rybník Smrkovák jednu z 88
lokalit vyhlášených pro ochranu tohoto druhu v České republice. Tento druh byl v minulosti
plošně rozšířen ve svém areálu, který nezaujímá celou Českou republiku (chybí v
jihozápadních a severních Čechách a při hranicích se Slovenskem). Dnešní rozšíření je
ostrůvkovité a počet lokalit s výskytem tohoto druhu nadále klesá. Důvodů je několik, ale
obecně se jedná o změnu, resp. intenzifikaci, hospodaření na vodních plochách s výskytem
tohoto druhu a zazemňování litorálního pásma, kde se druh rozmnožuje a zimuje. Ochrana
druhu je striktně vázána na ochranu lokalit.
Kuňka ohnivá se na plochách navržených změn využití území či v jejich
bezprostředním okolí nevyskytuje. Není důvod očekávat ani možné nepřímé ovlivnění tohoto
druhu, resp. EVL Rybník Smrkovák při budoucí realizaci navržených změn využití území na
území obce Vysoké Veselí. Tyto navržené plochy se nachází v dostatečné vzdálenosti od
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hranice EVL. Z výše uvedených důvodů není uvedený evropsky významný druh dále
předmětem hodnocení.

5.3.2

Základní popis EVL Veselský háj:

Evropsky významná lokalita Veselský háj (kód: CZ0520184) byla vyhlášena
nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 446,39 ha. EVL zasahuje do katastru
následujících obcí: Chotělice, Smidary, Staré Smrkovice, Velešice, Vysoké Veselí.
Jedná se o lesní komplex mezi obcemi Vysoké Veselí, Chotělice a Ohnišťany.
Předmětem ochrany jsou následující typy stanovišť:
 9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
 9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých
pláních
9170 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum:
Lesy tvořené habrem obecným a dubem zimním nebo dubem letním, v podúrovni
stromového patra s častou příměsí lípy srdčité nebo javoru babyky. Dubohabřiny se vyskytují
v nadmořských výškách do 450 m, vzácněji až do 550 m.
Tento typ přírodního stanoviště se přímo na zájmových plochách či v jejich
bezprostředním okolí nevyskytuje. Není důvod očekávat ani možné nepřímé ovlivnění tohoto
lesního stanoviště při budoucí realizaci navržených ploch Z11 a K4, jež se nachází v blízkosti
EVL Veselský háj. Tyto navržené plochy se nachází v dostatečné vzdálenosti od hranice
EVL. Z výše uvedených důvodů není uvedený typ přírodního stanoviště dále předmětem
hodnocení.
9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých
pláních:
Dubové porosty lokalizované v terénních depresích v nížinách a pahorkatinách. V
porostu může být zastoupeno různě velké procento břízy.
Původní porosty jsou vícepatrové, v keřovém patře je častým druhem krušina olšová,
v bylinném patře je charakteristickým druhem bezkolenec rákosovitý, jež je doprovázený
acidofilními vlhkomilnými někdy i slatinnými druhy.
Tento typ přírodního stanoviště se přímo na zájmových plochách či v jejich
bezprostředním okolí nevyskytuje. Není důvod očekávat ani možné nepřímé ovlivnění tohoto
lesního stanoviště při budoucí realizaci navržených ploch Z11 a K4, jež se nachází v blízkosti
EVL Veselský háj. Tyto navržené plochy se nachází v dostatečné vzdálenosti od hranice
EVL. Z výše uvedených důvodů není uvedený typ přírodního stanoviště dále předmětem
hodnocení.
Vzhledem k výše uvedenému rozboru a dále z důvodu, že se žádný z rozvojových
návrhů, uvedených v hodnocené koncepci nenachází v blízkosti jiných evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí než EVL Javorka a Cidlina – Sběř ani nelze předpokládat dálkový
vliv rozvojových návrhů na ostatní lokality Natura 2000 (vzhledem ke značné vzdálenosti) je
dále řešen pouze eventuální vliv návrhu ÚPD na EVL Javorka a Cidlina – Sběř.
Jak vyplývá z provedené identifikace potenciálně dotčených lokalit, resp. předmětů
ochrany (viz kap. 3.1, 3.2) pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla detailně zaměřena na
návrhy změn funkčního využití některých ploch, jež se nachází v blízkosti EVL Javorka a
Cidlina – Sběř a u nichž vzhledem k jejich charakteru nelze vyloučit negativní ovlivnění
předmětů ochrany této EVL.
Konkrétně byly provedeným úvodním screeningem definovány následující
potenciálně kolizní plochy navržené změny využití území: plocha občanského vybavení Z5,
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plocha smíšená výrobní Z10, plochy dopravní infrastruktury: Z11 a Z12, plocha přestavby
smíšená výrobní: P1 a plocha K4, na níž je plánován rybník. Pro bližší hodnocení možného
ovlivnění EVL Javorka a Cidlina – Sběř, resp. jejich předmětů ochrany – modráska
bahenního a velevruba tupého však po podrobnějším screeningu přichází do úvahy pouze
tyto plochy:


plocha občanského vybavení Z5



plocha smíšená výrobní Z10



plochy dopravní infrastruktury Z12



plocha přestavby smíšená výrobní P1

Důvodem je skutečnost, že výše uvedené čtyři plochy se nachází v bezprostřední
blízkosti hranice EVL Javorka a Cidlina – Sběř.
Ostatní navržené změny funkčního využití ploch v zájmovém území obce Vysoké
Veselí (viz SURPMO, a.s. 2011) nebudou mít žádný vliv na lokality soustavy Natura 2000.
Důvodem je skutečnost, že se nachází v dostatečné vzdálenosti od hranic všech lokalit
Natura 2000, případně v těsné blízkosti stávajících zastavěných ploch či v prolukách
intravilánu mimo území lokalit Natura 2000.

5.3.3

Základní popis EVL Rybník Smrkovák

Evropsky významná lokalita Rybník Smrkovák (kód: CZ0523286) byla vyhlášena
nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb. na ploše 6,9516 ha. EVL zasahuje do katastru obcí
Staré Smrkovice a Vysoké Veselí. V zájmovém území obce Vysoké Veselí zasahuje tato
EVL do jeho východního okraje.
Jedná se o revitalizovaný rybník s odděleným litorálem, což umožňuje úspěšné
rozmnožování druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina), který je předmětem ochrany této
EVL.

5.4

Vyhodnocení vlivů na systém Natura 2000

Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části
stanoviště druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO.
Za hlavní kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně
1% rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky významného druhu
na území dané EVL nebo ptačího druhu na území ptačí oblasti (Bernotat 2007, Percival
2001). Dalšími možnými vlivy jsou stavby a činnosti v lokalitě nebo v její blízkosti a
ochranném pásmu. Vyhodnocení je provedeno z uvedených hledisek pro každou lokalitu a
každý chráněný organismus nebo společenství.
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5.5

Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů koncepce na území evropsky
významné lokality, resp. na její předměty ochrany

Z předchozího vyplývá, že je možno uvažovat o vlivu na následující předměty ochrany:
Modrásek bahenní:
Z provedeného terénního průzkumu vyplynulo, že v bezprostřední blízkosti navržené
plochy P1, na území EVL, se vyskytují hodnotné nivní louky s výskytem živné rostliny
modráska – krvavce totenu. Samotná plocha P1 není biologicky cenná a je situována mimo
EVL. Při realizaci navržené změny využití území lze na ploše P1 očekávat zastavění
stávajících antropogenních a ruderalizovaných povrchů. Možné negativní ovlivnění okolních
lučních biotopů na území EVL (disturbance vegetace a půdního profilu) přichází do úvahy
pouze v případě, že by přes ně byla směrována přeprava na staveniště, mezideponie
materiálu apod. Je však zcela reálné provádět veškeré stavební práce a budoucí provoz
aktivit pouze v prostoru navržené plochy P1.
Z tohoto důvodu lze konstatovat nulové ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení)
modráska bahenního realizací navržené koncepce.
Velevrub tupý:
Z provedeného terénního průzkumu vyplynulo, že v blízkém okolí některých
navržených ploch (Z10, Z5, P1, Z12) se nachází tok Cidliny, který je biotopem velevruba
tupého a jeho hostitelů. Případné negativní ovlivnění toku Cidliny přichází do úvahy
v případě, že by stavební práce či budoucí provoz aktivit na navržených plochách emitovaly
znečišťující látky, jež by mohly uniknout do toku Cidliny. Konkrétně přichází do úvahy
zejména případné úniky paliv či maziv ze stavební mechanizace, úniky deponií z prostoru
stavby či znečištěných vod eventuálně vznikajících při provozu jednotlivých aktivit na
navržených plochách. Vzhledem k tomu, že v současnosti nejsou známy přesné aktivity, jež
by měly na plochách probíhat, nelze očekávané vlivy blíže specifikovat.
Je však žádoucí a zároveň reálné přijmout konkrétní zmírňující opatření, jež eliminují
riziko negativního ovlivnění EVL Javorka a Cidlina – Sběř, resp. toku Cidliny v důsledku
realizace navržených změn využití území. Lze proto konstatovat nulové ovlivnění (0 dle
stupnice hodnocení) velevruba tupého realizací navržené koncepce.

5.6

Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit

Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí u EVL/PO obecně rozumíme udržení kvality
lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V
dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý
pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpečení cílů
ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své
dynamiky (MŽP ČR 2007).
V souladu s metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007) se hodnocení
vlivů záměru na celistvost EVL Javorka a Cidlina-Sběř zaměřilo na zjištění, zda koncepce:


způsobuje změny důležitých ekologických funkcí



významně redukuje plochy výskytu předmětů ochrany EVL



redukuje diverzitu lokality



vede ke fragmentaci lokality
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vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí
stav předmětů ochrany



narušuje naplňování cílů ochrany lokality

5.6.1 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit (ekologickou
integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany EVL.
Z provedeného ekologického rozboru je evidentní, že realizací koncepce
nedojde
ke změnám důležitých ekologických funkcí, významné redukci ploch výskytu
předmětu ochrany, redukci diverzity lokality, fragmentaci EVL ani ke ztrátě nebo redukci
klíčových charakteristik lokalit, na nichž závisí stav předmětů ochrany či k narušení
naplňování cílů ochrany lokality.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že nedojde k významně negativnímu ovlivnění
ekologické integrity EVL v důsledku navržených změn využití území.

5.7
Kumulativní vlivy ostatních známých záměrů a koncepcí
v zájmovém území na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Konkrétní navržené záměry budou posouzeny procesem EIA, pokud to bude
vyžadováno dle ZPV nebo procesem dle § 45h,i ZOPK. Vlivy těchto záměrů nejsou nyní
známy. Z těchto důvodů lze kumulativní vlivy nyní vyloučit.
Obecně lze konstatovat, že v zájmovém území lze očekávat pokračování
stávajícího zemědělského, sídelního, dopravního, průmyslového a lesnického
využívání krajiny.

5.8
Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant koncepce na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Realizace nulové varianty znamená zachování současného stavu území, tedy
existence stávajícího územního plánu obce Vysoké Veselí. Tato skutečnost by však
znamenala výraznou překážku dalšího rozvoje obce.
Provedení aktivní varianty (předložené koncepce) neznamená významné ovlivnění
území EVL Javorka a Cidlina-Sběř ani dalších lokalit soustavy Natura 2000.
Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000
je srovnatelná.

5.9
Návrh konkrétních opatření k minimalizaci případných negativních
vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnocené koncepce
na lokality soustavy Natura 2000 je žádoucí respektovat následující doporučení:
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Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10,
Z5, Z12 neumisťovat žádné mezideponie materiálu ani pojezdy mechanizace
do prostoru blízké EVL Javorka a Cidlina-Sběř.



Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10,
Z5, Z12 zabránit případným únikům paliv či maziv ze stavební mechanizace,
únikům deponií z prostoru stavby či znečištěných vod eventuálně vznikajících
při provozu jednotlivých aktivit na navržených plochách do okolního prostředí.

5.10 Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚP
5.10.1 Obecné zhodnocení vlivů variant










sekundárních,
synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných,
kladných a záporných;
vlivů na obyvatelstvo,
biologickou rozmanitost,
faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima,
hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického
vlivů na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
Z hlediska památkové péče jsou zapsané následující památky kulturního charakteru:

Navržený územní plán nepočítá se změnami v ochraně památek. Navržené aktivity
se jich nedotýkají. Sochu sv. Jana Křtitele, dohlížejícího dnes od silnice na fotovoltaickou
elektrárnu, lze v případě potřeby využití skladové plochy bývalého cukrovaru snadno
přemístit na vhodnější místo.
Návrh územního plánu je jednovariantní, takže lze hodnotit pouze srovnání s nulovou
variantou, tedy neschválením územního plánu. V takovém případě by nebyly plánované
aktivity provedeny a město by nemohlo žádným způsobem pokračovat legálně ve svém
rozvoji. Nedošlo by sice k vynětí některých pozemků ze ZPF (relativně mírně negativní vliv),
ale také by nebyly povoleny žádné nové stavby pro bydlení (významně negativní vliv). To je
v zásadě jediný a hlavní rozdíl mezi oběma variantami. Kulturní památky uvedené v přehledu
budou v obou variantách chráněny stejným způsobem.
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6. POROVNÁNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH
KLADNÝCH A ZÁPORNÝCH VLIVŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ.
SROZUMITELNÝ POPIS POUŽITÝCH METOD VYHODNOCENÍ
VČETNĚ JEJICH OMEZENÍ.
6.1

Všeobecné vyhodnocení návrhů

Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot navrhuje na základě
znalosti místních poměrů :
* Respektovat kvalitu přírodního prostředí a všeobecně usilovat o jeho zlepšení – kladný vliv
* Respektovat tradiční charakter zástavby se situováním obytných zón podél místních
komunikací a v návaznosti na existující zástavbu a její historicky daný tvar, s občanskou
vybaveností soustředěnou především ve střediskových bodech a službami s drobnou
výrobou situovanou v rámci zástavby, sportovní aktivity kolem hřišť a kolem sportovních
areálů – kladný vliv
* Chránit památkově hodnotné a historicky cenné objekty – kladný vliv
* Chránit krajinu a krajinný ráz. Cíle jsou celkově plněny. Navržená zástavba nebude
výškově přesahovat přes existující horizont zástavby a nebude mít vliv negativní vliv na
krajinný ráz. Aspekt je hodnocen celkově jako kladný vliv. Záměr je obecně v souladu s
politikou udržitelného rozvoje.
* Postupně se má realizovat navržená občanská zástavba, podpořit výstavba navrhovaných
rodinných domů, rozvoj cykloturistických tras a objektů pro rekreaci, rozvojem rekreačních
aktivit soustředěných kolem existujících sportovišť se do oblasti dostávají pracovní příležitosti
s kladným socioekonomickým výsledkem. Kladný vliv.
* Navrhuje se doplnit a rekonstruovat existující kanalizační systém na území obce a dopojení
dalších lokalit. Celkově významně příznivý vliv.
* Postupně intenzivněji využívat stávající a navržené plochy a objekty pro služby, tím
nevznikne nárok na nové plochy a objekty – kladný vliv pro obyvatelstvo
* Při respektování výše uvedených požadavků bude zajištěn všeobecně prospěšný
demografický, ekonomický a hospodářský rozvoj města – celkově kladný vliv
* Homogenizace v oblasti nové zástavby má také kladný provozně-technický vliv na
inženýrské sítě i životní prostředí. Celkově významně příznivý vliv.
* Záměry uvedenými v návrhu ÚP nebude dotčen PUPFL. Počítá se s převodem pozemků
ze ZPF do PUPFL. Celkově kladný vliv.
* Zábor ZPF musí být minimalizován a veden k záboru ploch na nejnižších bonitách.
Předkládané řešení proto navrhuje změny využití území na cca 27 ha území, z toho jen na
10 ha na plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské a plochy smíšené
obytné venkovské, které zahrnují i plochy pro nezbytná doprovodná veřejná prostranství,
občanskou vybavenost a dopravní a technickou infrastrukturu. Pro vlastní bydlení především
v RD se tedy předpokládá plocha kolem 8 ha, která při průměrné ploše 1000 m 2/1 RD
umožní výstavbu cca 80 RD pro asi 250 nových obyvatel. Zábor bude provedený převážně
ve III. třídě ochrany, bude tak mít při dodržení podmínek a případné náhradní rekultivaci
neutrální vliv. Doporučuje se zábor průběžně minimalizovat a dbát na řádné
obhospodařování všech ploch.
* Koncepce ÚP nepovede ke zhoršení dopravní, hlukové ani emisní situace v důsledku vlivů
pozemní dopravy. Neutrální vliv
* Koncepce nepovede k negativnímu ovlivnění vymezených nebo plánovaných lokalit USES
a EVL. Systém ochrany přírody je plně respektován a doplněn. Pozitivní vliv.
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6.2

Podrobné vyhodnocení lokalit přestavby

Na základě požadavku ze stanoviska Krajského úřadu KHK jsou vyhodnoceny
jednotlivé lokality ploch změn – přestavby a nového využití.
Lokalita Z5 – kulturně společenské centrum, vychází se z místní tradice a blízkosti
rybníka. Na kraji sousední plochy OM se nacházejí dvě skupiny stromů, zasluhujících
ochranu. Tyto skupiny doplňují dobře návrh využití plochy a budou dobře působit
připomínkou dlouhé historie města také na soudržnost občanů. Plocha Z18 místo izoluje od
zemědělského areálu. Přípustné využití, pozitivní vliv.
Lokalita Z7 – doplnění zemědělského areálu ve Veselské Lhotě je přípustné, pokud
se jedná o zemědělské a k nim podpůrné činnosti.
Lokalita Z8 – dosud ZPF u silnice proti areálu zemědělského družstva. Plocha má
1,22 ha v 1 třídě ochrany. Vynětí ze ZPF bude třeba nejprve projednat s povolujícím úřadem,
doporučuje se do této lokality jít až v poslední prioritě. Negativní vliv na ochranu ZPF.
Lokalita Z9 – dosud ZPF vedle bývalé plochy svozu řepy před někdejším cukrovarem.
Jedná se o 0,38 ha v 1. třídě ochrany. Vynětí ze ZPF bude třeba nejprve projednat
s povolujícím úřadem, doporučuje se rovněž zde do této lokality jít až v poslední prioritě.
Negativní vliv na ochranu ZPF.
Lokalita Z10 a související R4 – V případě R10 se jedná o 3,84 ha ZPF v 1. třídě
ochrany. Zábor R4 není specifikován, jedná se cca o více než 1,5 ha patrně v 1. třídě
ochrany. Vynětí ze ZPF bude třeba nejprve projednat s povolujícím úřadem, doporučuje se
rovněž zde do této lokality jít až v poslední prioritě. S tím související zábor R5, Z19 a Z20
jako přístupové komunikace je třeba projednat současně. Celkem by zde šlo i se Z9 o cca 3
ha. Negativní vliv na ochranu ZPF.
Lokalita P1 – jedná se o někdejší výrobní areál, který v současné době podlehl úplné
devastaci a na zbytcích zpevněných ploch (podlah) se nelegálně nakládá s odpady, dokonce
zde byly zjištěny zbytky autovraků. Areál je v těsném sousedství ČOV a louky s možným
výskytem chráněného modráska bahenního, v blízkosti RC 1948 Veselská Cidlina.
S ohledem na dobrý příjezd i nákladními vozidly by bylo možno za dodržení příslušných
opatření dle zákona o odpadech zde zřídit separační dvůr pro sběr odpadů, nebo zde umístit
výrobu nenarušující okolí emisemi nebo hlukem. Významně pozitivní vliv.
Lokalita Z12 – parking na bývalé skládce lze z hlediska ochrany ŽP doporučit, pokud
budou dodrženy technické parametry ochrany parkovací plochy. Neutrální vliv.
Lokalita Z14 a související areál - V tomto jediném areálu by bylo patrně možné
nevyloučit výstavbu bioplynové stanice na základě vyhodnocení v procesu EIA podle zákona
100/2001 Sb. Uspořádání a podmínky by mohly být obdobné, jako v nedalekém areálu
Energeticky soběstačné obce v Kněžicích. Neutrální vliv.
Celkově lze říci, že kladné vlivy významně převažují nad neutrálními a negativními, ty
se prakticky krom vynětí ze ZPF nevyskytují. Celkově je možno hodnotit sumu vlivů kladně a
doporučit navržené změny k postupné realizaci.

6.3

Vlivy koncepce na veřejné zdraví

Navržená koncepce ÚP nebude mít v žádné oblasti negativní vliv na lidské zdraví.
Pozitivní vlivy se projeví nepřímo zlepšením možnosti sportovních aktivit a dopadem na
zaměstnanost obyvatelstva a zdraví osob provozujících příslušné aktivity. Hlukové poměry,
radonová ochrana a zákony stanovené limity jsou respektovány.
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6.4

Popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení.

Pro hodnocení nebylo třeba použít krom hodnocení autorizovanou osobou pro Natura
2000 žádné zvláštní matematické modely nebo jiné průzkumy. S ohledem na znalost území
hodnotitelem i projektantem je možno použít dobře zpracované mapové podklady.
Hodnocení koncepce pro účely Natura 2000 nebylo prováděno metodou ex ante (tedy
současně se zpracováním samotné koncepce – konceptu ÚP). Podklady dodané
zadavatelem, provedený terénní průzkum, konzultace s pracovníky státní ochrany přírody i
zpracování ostatních digitálních a tištěných podkladů byly ale dostatečné pro provedení
hodnocení.

7.

POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ,
SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽP

Pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
závažných záporných vlivů na životní prostředí jsou navrženy závazné regulativy a popsány
limity využití:
V ÚP je vymezena plocha (Z1), pro kterou je nutné pořídit územní studii. Studie bude řešit:
- uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití (bydlení, občanské vybavení, veřejná
prostranství včetně zeleně, vodní plochy a toky apod.) v rámci funkce plochy bydlení v
rodinných domech – městské a příměstské (BI),
- dopravní systém území a jeho napojení na organismus obce včetně dopravy v klidu,
- systém technické infrastruktury umožňující optimální využití plochy pro navrhovanou funkci,
- koordinaci navrhované funkce s požadavky ochrany přírody a krajiny,
- požadavky na ochranu ZPF,
- určení hranice zástavby a návrh podmínek prostorového uspořádání vyplývajících z
respektování krajinného rázu.
Lhůta pořízení této studie je stanovena s ohledem na hodnoty daného území.
Pokud bude na plochách určených k výstavbě nutné kácení stromů, bude určena
náhradní výsadba, a to prioritně do míst s plánovanou funkcí vnitrosídelní zeleně. Kácení
bude prováděno výhradně v mimovegetačním období.
Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnocené koncepce
na lokality soustavy Natura 2000 je žádoucí respektovat následující doporučení:
Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10, Z5, Z12
neumisťovat žádné mezideponie materiálu ani pojezdy mechanizace do prostoru blízké EVL
Javorka a Cidlina-Sběř.
Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10, Z5, Z12
zabránit případným únikům paliv či maziv ze stavební mechanizace, únikům deponií
z prostoru stavby či znečištěných vod eventuálně vznikajících při provozu jednotlivých aktivit
na navržených plochách do okolního prostředí.
V oblasti zásobování vodou se doporučuje dostavba vodojemu o druhou komoru pro
zvětšení akumulace a v oblasti odkanalizování alespoň novou kanalizaci budovat jako
oddílnou.
Nenavrhuje se žádný mimořádný monitoring pro kontrolu navržených opatření.
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7.1

Závazné regulativy

Pro plochy pro bydlení je určen závazný regulativ:
Výška staveb nepřekročí 12,5 m a zábor ZPF v 1.tř.ochrany bude minimalizován
V nových lokalitách bude vybudována oddílná kanalizace
Nepřípustné využití ploch pro bydlení je:
- stavby pro chov hospodářských zvířat, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané
platnými právními předpisy
- výroba a výrobní obsluha, u kterých by byly překročeny hygienické limity (zejména hluk a
emise), dané platnými právními předpisy
- dopravní plochy a provozy, u kterých by byly překročeny hygienické limity, dané platnými
právními předpisy
- využití pro vrakoviště a skládky
- využití pro zařízení na zneškodňování odpadů včetně jejich skladování
Rozvojové plochy bydlení jsou navrhovány mimo ochranná pásma v takové poloze,
aby byla posilována kompaktnost sídla, nová výstavba byla dobře obslužná dopravní i
technickou infrastrukturou a aby nedocházelo ke střetu s limity a omezujícími vlivy v území.
Nad rámec zastavitelných ploch bude přípustné i doplnění existujících stavebních mezer
stavbami pro bydlení, jen pokud to bude ve funkčních plochách bydlení.
V průběhu výstavby budou vždy dodržována opatření k minimalizaci negativních vlivů
prašnosti a hlučnosti na okolní budovy a jejich uživatele. Zařízení staveniště budou po
skončení výstavby neprodleně odstraněna. Budou užívány jen mechanismy v bezvadném
technickém stavu.
Obec je z části zařazena v záplavové zóně. Povodňové jevy v nových lokalitách pro
bydlení nehrozí a občasné vybřežení má své meze známé a historicky respektované v
existující zástavbě a plochách.
Ochranná pásma pozemků plnících funkci lesa jsou stanovena 50 m od okraje lesa.
Žádný záměr nezasahuje do lesních pozemků. Z tohoto pohledu není třeba stanovit žádná
zvláštní opatření.
Vymezovány budou případně rozvojové plochy i pro další funkce v území – např. pro
podnikatelské aktivity (neobtěžující výrobu), sport, dopravní plochy, veřejnou zeleň apod.






Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod
podmínkou, že důsledky provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné
prostředí sousedních ploch bydlení, občanského vybavení a rekreace. Po obvodu
areálů (zejména zemědělských), pokud to umožní prostorové podmínky, bude
navržen pás izolační zeleně. Dopravní obsluha areálů bude pokud možno vedena
mimo obytné plochy.
Pro zařízení občanského vybavení bude využíván stávající potenciál nebo budou
taková zařízení lokalizována v rámci zastavitelných ploch jako přípustné využití v
souladu se stanoveným funkčním regulativem. Doplňuje se lokalita Z5.
Sportovním aktivitám budou i nadále sloužit dosavadní sportoviště a areály, které lze
doplnit o další vhodná zázemí a do budoucna rozšířit o navazující plochy.
Pro zlepšení prostupnosti krajiny budou prověřeny možnosti obnovy některých
zaniklých či neudržovaných cest, které mohou být využity i jako cyklostezky. V
souladu s vymezeným systémem ÚSES budou doplněny o doprovodnou zeleň
(interakční prvky), které rozčlení zemědělsky obdělávané plochy a napomůžou
posílení lesozemědělského krajinného rázu.
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Systém zeleně bude v detailech doplněn o navržené plochy a linie izolační a
interakční zeleně. V plochách navrhované obytné výstavby budou v dalších
navazujících dokumentacích (územní studie) řešeny i plochy pro veřejnou zeleň.
Část ploch navrhovaných k odnětí pro ostatní funkce je určena k pokrytí požadavků
vycházejících z očekávaného tlaku na využívání území v perspektivní oblasti na
kontaktu správních obvodů ORP Hradec Králové a Jičín v prostoru mezi městy
Hořice, Jičín, Kopidlno a Nový Bydžov v dostupné vzdálenosti k uvažovanému
koridoru rychlostní silníce R35 (úsek Konecchlumí – Ostroměř), včetně požadavků na
zkvalitnění životního prostředí – téměř 4 ha ploch pro výsadbu zeleně ochranné a
izolační.
Jsou vymezeny a budou dodrženy plochy skladebných prvků lokálního systému
ekologické stability, posilována bude vazba sídla na krajinu a ekologickou stabilitu
ploch v neurbanizovaném území.
Výstavba a zástavba v okolí EVL, BC a BK musí respektovat podmínky a ochranná
pásma stanovená v ÚSES.

Dále musí být při umísťování staveb dodrženy vzdálenosti stanovené jako ochranná
pásma pro energetické sítě včetně vodovodu a kanalizace a pro sdělovací kabely.

7.2
Návrh konkrétních opatření k minimalizaci případných negativních
vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu koncepce - „Územní plán Vysoké Veselí“ na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Bylo zjištěno, že realizace návrhů uvedených v
hodnocené koncepci ve výrazné většině nepřináší rizika negativních vlivů na lokality
soustavy Natura 2000. Převážná většina ploch s navrženou změnou využití území je
situována ve stávajícím intravilánu či v jeho bezprostřední blízkosti. V případě čtyř
navržených ploch změny využití území bylo provedeným screeningem konstatováno
hypotetické riziko možného negativního ovlivnění EVL, resp. konkrétních předmětů ochrany.
V návaznosti na toto zjištění byla navržena konkrétní opatření k minimalizaci případných
negativních vlivů realizace koncepce na EVL Javorka a Cidlina-Sběř, resp. její předměty
ochrany.
Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnocené koncepce
na lokality soustavy Natura 2000 je žádoucí v budoucnu (při realizaci konkrétních stavebních
objektů) respektovat následující doporučení:


Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10,
Z5, Z12 neumisťovat žádné mezideponie materiálu ani pojezdy mechanizace
do prostoru blízké EVL Javorka a Cidlina-Sběř.



Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10,
Z5, Z12 zabránit případným únikum paliv či maziv ze stavební mechanizace,
únikům deponií z prostoru stavby či znečištěných vod eventuálně vznikajících
při provozu jednotlivých aktivit na navržených plochách do okolního prostředí.



Kanalizaci budovat jako oddílnou, aby se zabránilo problémům v technologii
na ČOV a ovlivnění Cidliny.

Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat, že uvedená koncepce při dodržení
předložené specifikace a navržených opatření nebude mít významný negativní vliv na
celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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8.

ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY ŽP
DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ

Město Vysoké Veselí je součástí území, které má vypracován USES v návaznosti na
celostátní a evropskou koncepci, navazuje na EVL a ty jsou v ÚP respektovány.
Vzhledem k situování hranic mezi jednotlivými okolními obcemi a projednání záměrů
lze konstatovat, že byly stanoveny takové záměry a cíle, že ke kolizím se záměry
sousedních obcí nedochází. Nedochází ani ke kolizím s jednotlivými funkčními plochami
sousedících obcí, velká část hranic se sousedními obcemi prochází EVL.
V jednovariantním návrhu územního plánu jsou zahrnuty obecně platné cíle ochrany
životního prostředí přijatých na mezinárodní i komunitní úrovni do politik územního rozvoje
a jejich zohlednění je vzato v úvahu při výběru řešení. V konkrétním případě se jedná
prioritně o ochranu zemědělského půdního fondu a pozemků začleněných do ÚSES. Způsob
zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací
dokumentace klasickým postupem a jejich zohlednění při primárním výběru variant řešení je
dáno zejména relevantním respektováním příslušných předpisů a nařízení vlády i krajských
programů, především zahrnutím principu trvale udržitelného rozvoje.
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Lze konstatovat, že Územní plán je zpracován v souladu se Zásadami územního
rozvoje Královéhradeckého kraje, ze kterých pro město nevyplývají zatím přímo žádné další
konkrétní návrhy. ÚP respektuje úkoly a zásady ZUR KHK.
Komplexní vyhodnocení vlivů
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě bylo prováděno již
v předchozích plánovacích krocích. Návrh řešení území je provázaný mezi složkami
životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a vlivy na lidské zdraví. Lze konstatovat, že
Územní plán nemá vzhledem k záměrům rozvoje města v jednotlivých oblastech nijak
zásadní negativní vliv na životní prostředí a zabezpečuje trvale udržitelný rozvoj území.
Jednotlivé navrhované záměry i nadále zachovávají rovnováhu mezi životním prostředím,
hospodářským rozvojem města a sociálními vlivy v území a vytvářejí mezi těmito jednotlivými
složkami vyvážený vztah v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Vlivy na chráněná
území systému Natura 2000 jsou hodnoceny jako nulové.
Celkově lze říci, že navržený Územní plán nebude mít při zachování existujících
východisek a stanovených limitů žádné významně negativní dopady do oblasti
životního prostředí nebo socioekonomické oblasti a podpoří trvale udržitelný rozvoj
území, aniž by negativně zasáhl do životního prostředí města nebo kterékoliv z
evropsky významných chráněných lokalit.
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9.

NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU POLITIKY
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

9.1

Limity využití území

Jako limity využití území jsou v územním plánu definovány tyto limity:
1. Výškové omezení na 12,5 m pro občanskou zástavbu, 15 m pro ostatní stavby.
2. Záplavové území v údolní nivě Cidliny dané Q20 a Q100
3. Nezastavitelná území ÚSES a EVL a ochranné pásmo lesa v existujících hranicích
4. Limit vynětí půdy ze ZPF
5. Pásma hygienické ochrany (PHO) vodních zdrojů, ČOV a zemědělských areálů.
6. Kapacita vodních zdrojů a velikost vodojemu
7. Ochranná pásma veřejných komunikací, dálkových i místních nadzemních i
podzemních vedení – zejména vedení vn v západní a severní hraně zástavby města
8. Zákonné emisní limity pro výrobní a související činnosti
9. Všechny domy v intravilánu mohou být napojeny na veřejný vodovod a kanalizaci a
zásobování elektrickou energií a plynem.
V území jsou dále respektována ochranná pásma silnic III. třídy mimo zastavěné
území, které podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění,
dosahují vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky a zároveň ochranná pásma letiště a
radiolokačního prostředku.
Podmínky využití území jsou podrobně vymezeny v územním plánu a budou také
uvedeny v příloze Opatření obecné povahy (vyhlášky). Samostatný monitoring jiných vlivů na
životní prostředí se pro uvažované záměry uvedené v ÚP nestanovuje.

Limity pro vynětí ze ZPF

9.2

Pro plochy s uvažovaným vynětím ze ZPF je třeba volit detailní umístění konkrétních
záměrů tak, aby se vyhovělo zejména požadavku na přednostní využití pozemků s horšími
bonitami. Doporučuje se vyčleněný prostor dodržet a dále nezvětšovat. Za limitní hranici pro
zástavbu je stanovena celková výměra záboru ZPF 27,10 ha, z toho pro vynětí v 1.třídě
ochrany se navrhuje limit 2,5% rozlohy ZPF. Skutečný zábor minimalizovat pouze na reálnou
potřebu zastavěných ploch, zbytek ploch ponechat v ZPF se změnou kultury na zahrady.
Dále bude přípustné i doplnění stavebních mezer stavbami pro bydlení, pokud to bude ve
funkčních plochách bydlení a zamýšlená stavba bude:






splňovat hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
v souladu se záměry a strategií rozvoje obce
splňovat obecně technické podmínky pro výstavbu
Pro zalesnění je možno převést ze ZPF do PUPFL až 6,40 ha.
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10.

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Navrhuje se Územní plán města Vysoké Veselí.

Návrh vymezuje zastavěné území města a zahrnuje určení území pro stavby
komunikací, obytných budov a technického zázemí a celkového prostorového řešení
rozvoje města ve vazbě na existující stav a dopravní systém. Návrh území pro zastavěné
plochy respektuje současný stav území a navazuje na něj, zastavěné plochy jsou určeny
především pro občanskou bytovou výstavbu rodinnými domy a pro průmyslovou a
zemědělskou výrobu, skladování a občanskou vybavenost. V návrhu ÚP nejsou zařazeny
žádné vysoké větrné elektrárny, přenašeče mobilních signálů, vysílače a zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady.
Navržený ÚP je v souladu s přijatými zásadami územního plánování města v
zastupitelstvu i s platnými zákony České republiky. Celkově ÚP vede ke zlepšení životního
prostředí a kultury bydlení ve městě. Protože území bude i nově využito pro bydlení, je třeba
sledovat aktivity spojené s nadměrným hlukem nebo emisemi. Bude potřeba zábor
významné plochy (až 27,1 ha) zemědělské půdy pro novou bytovou zástavbu, který je
v dokumentaci uveden jako maximální - skutečný zábor bude podstatně menší a bude
upřesněn po zpracování územní studie, jakmile budou známy podrobnosti záměru.
Z hlediska vlivů na Evropsky významné lokality a soustavu Natura 2000 je navržený
ÚP neutrální, protože žádná vyhlášená lokalita není záměrem významně dotčena. Bylo
vydáno Stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje s tím, že záměr může mít významný vliv na
vymezené evropsky významné lokality v okolí a je třeba odborného posouzení. Samostatná
studie vypracovaná autorizovanou osobou došla potom k závěru, že evropsky významné
lokality na území obce ani jiné EVL nebo PO nebudou navrženými záměry ovlivněny.
Pro případ nutného kácení stromů bude vždy uloženo opatření náhradní výsadby.
Plochy pro průmyslové činnosti v západní části města jsou navrženy, avšak musí
respektovat omezení plynoucí z požadavků na ochranu jakosti i vydatnosti těchto zdrojů.
Navržená zástavba respektuje vzdálenost rozlivové plochy Cidliny pro povodeň v úrovni
stoleté vody.
Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů konstatováno, že
návrh je proveden bez významnějších konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí,
některé návrhy směřují k jeho významnému zlepšení a jsou dodržena ustanovení
předpisů a zákonů o ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se
strategickými dokumenty kraje a republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a
energetické bezpečnosti. Návrh nemá negativní vliv na zvláště chráněné části přírody.
Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho
uplatnění.
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11.

B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP NA PRVKY SOUSTAVY
NATURA 2000

Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu koncepce - „Územní plán Vysoké Veselí“ na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zájmovou lokalitou je území obce Vysoké Veselí.
Cílem předkládaného hodnocení je zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv na
předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit a/nebo ptačích
oblastí.
Bylo zjištěno, že realizace návrhů uvedených v hodnocené koncepci nepřináší rizika
negativních vlivů na lokality soustavy Natura 2000. Převážná většina ploch s navrženou
změnou využití území je situována ve stávajícím intravilánu či v jeho bezprostřední blízkosti.
V případě čtyř navržených ploch změny využití území bylo provedeným screeningem
konstatováno hypotetické riziko možného negativního ovlivnění EVL, resp. konkrétních
předmětů ochrany. V návaznosti na toto zjištění byla navržena konkrétní opatření
k minimalizaci případných negativních vlivů realizace koncepce na EVL Javorka a CidlinaSběř, resp. její předměty ochrany.
Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s § 45h,i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat, že územní plán města jako koncepce při
dodržení předložené specifikace nebude mít významný negativní vliv na celistvost a
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

12.

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁSAD ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV
A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ
OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

Územní plán vytváří podmínky pro komplexní rozvoj řešeného území – pro trvalou
stabilizaci počtu obyvatel a zlepšení socioekonomických podmínek za současné ochrany a
rozvoje hodnot území:
- vymezením funkcí ve stabilizovaných plochách;
- vymezením ploch pro další rozvoj jednotlivých funkcí (zastavitelné a přestavbové plochy) ;
- řešením systému zásobování vodou a kanalizace a jednotlivých druhů technické
infrastruktury;
- řešením koncepce rozvoje krajiny;
Navržený ÚP respektuje přirozená omezení, vyplývající z polohy města vůči dopravě,
vodním zdrojům a tokům, lesním plochám a evropsky významným lokalitám. Jedná se
především o omezení plynoucí z ochranných pásem, v daném případě se nejvíce uplatňuje
omezení územního rozvoje do prostoru EVL Javorka a Cidlina - Sběř. Dalším omezením je
respektování prvků ochrany vodárenského zdroje směrem k obci Sběř. ÚP tedy řeší
především rozvoj do zbývajících směrů s respektováním navržených hlavních dopravních
tras.
Vlivy jednotlivých aspektů ŽP a jejich stav je podrobně popsán v kapitole 1 a lze
konstatovat, že trvale udržitelný rozvoj obce je zabezpečen.
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Z hlediska dalšího rozvoje není území ohroženo půdními sesuvy ani seismickými
jevy. Zastavěné území nelze ale významněji rozšiřovat do zemědělského půdního fondu,
ačkoli jiné možnosti nejsou.

13.

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH
STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY V
ÚZEMÍ

D.1. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Navržený ÚP eliminuje hrozby plynoucí z nadměrného zatížení tranzitní dopravou,
působené především emisemi do ovzduší, hlukem, vibracemi a povodněmi. Nejdůležitějším
aspektem je určení detailů pro vynětí pozemků pro občanskou zástavbu ze ZPF. ÚP ukládá
segregaci srážkových vod ze splaškové kanalizace v souladu s technologickými potřebami
ČOV a s obecně platnými předpisy.

D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Za slabou stránku lze považovat zejména nedostatek pracovních příležitostí a
potřebu dojíždět za prací do větších měst v okolí. Tato slabá stránka je obecně platná v ČR a
řeší se jen velmi obtížně. Slabou stránkou je také budoucí limitace zásobování pitnou vodou
a faktické rozdělení města tokem Cidliny na východní a západní část. Tyto slabé stránky se
musí v dohledné době řešit, protože bez nich je další rozvoj obce nemyslitelný. Vliv
územního plánu je proto v tomto ohledu jednoznačně pozitivní.
Na území města Vysoké Veselí jsou evidována území ekologických rizik. Prvním je
skládka Vysoké Veselí, která je pod hrází Vysokoveselského rybníka. Tato skládka je z části
rekultivovaná, z části je porostlá náletovými keři. Svému účelu již neslouží. Na části
rekultivované plochy jsou rybí sádky. Druhým místem ekologického rizika jsou Dřevařské
závody s.r.o. Návrh ÚP zde zachovává stávající plochu zeleně a do blízkosti tohoto provozu
neumisťuje nové plochy trvalého bydlení. Třetím místem ekologických rizik je nově
identifikovaný zemědělský areál se střešní krytinou z vlnitého eternitu o velké ploše.

D.III. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území
ÚP připravuje území k lokálnímu využití stávajících kapacit a zejména dává možnost
zapojení existujících lidských zdrojů mladší generace, dorůstající do produkčního a
podnikatelského věku tím, že jim dává k dispozici nově připravené a zabezpečené prostory
pro bydlení a podnikání.

D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území
Za rozhodující vliv nového ÚP je třeba považovat především řešení zastavěného
území souvisejícího se stavbami pro bydlení. Vývoj hodnot řešeného území je pozitivní a
navazuje na dlouholeté tradice v ochraně přírody a v turistice. Přírodní hodnoty území
získané již dlouholetou ochranou dovršenou vyhlášením EVL zůstávají zachovány a jejich
udržení je podpořeno omezeními pro výstavbu z hlediska vynětí ze ZPF.
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14.

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZÁSAD ÚZEMNÍHO PLÁNU K
NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Zásady územního plánu stanovují limity využití území a jeho hranice. Přínosem je
jasná regulace zástavby ve městě, respektující zásady trvale udržitelného rozvoje tak, aby
nebylo možno divokou výstavbou zničit nebo ohrozit dosud zachovalý charakter města a její
historickou zachovalost, přitom současně vyjít vstříc požadavkům na moderní bydlení a
dostatek pracovních příležitostí a ekonomickou aktivitu obyvatelstva. Jsou navrženy
jednotlivé zóny tak, aby nebyl narušen dosavadní charakter zástavby a využití prostoru
města při zachování požadavků na harmonický a trvale udržitelný rozvoj.

15.

F. VYHODNOCENÍ VLIVU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ –
SHRNUTÍ

Vyhodnocení vlivů ÚP města Vysoké Veselí na životní prostředí (SEA) je zpracováno
dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy zákona č.
138/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Předložené SEA hodnocení je vlastně prohloubením výstupů průzkumů a rozborů pro
ÚP Vysoké Veselí ve smyslu podrobnějšího screeningu potenciálních střetů navrhovaných
ploch, koridorů a rozvojových území ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí a
vymezeným limitům pro tvorbu ÚP.
V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární,
kumulativní, synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou
hodnoceny z hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané složky životního prostředí: faunu a
flóru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní a historické
památky, ÚSES a krajinu v intencích dle přílohy stavebního zákona a se zvláštním
zaměřením na zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a k ochraně evropsky významných
lokalit. Hodnocení vlivů záměrů bylo provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k
naplňování cílů ochrany životního prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu. Za
významný faktor je brána ochrana zemědělské půdy.
V hodnocení nejsou zahrnuty běžné požadavky plynoucí z platné legislativy, kterou
se nehodí opisovat. Zejména tím má posuzovatel na mysli uvádění povinností jako
„zpracovat dokumentaci EIA“ nebo „požádat o výjimku z ochrany přírody“ u AOPK nebo u
Krajského úřadu apod.
F.I. Vyhodnocení vlivů na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla
zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje
V obci bylo po dlouhé době a značném úsilí dosaženo stabilizace hospodářských a
společenských poměrů. Všichni obyvatelé se tak dostávají do společensky i ekonomicky do
stejné pozice. Ostatní kulturní a společenské podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území
zůstávají na poměrně dobré a v každém případě srovnatelné pro všechny obyvatele města,
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kterým je od nejmenšího věku až po stáří poskytována přiměřená péče a podmínky pro
rozvoj osobnosti.
F.II. Shrnutí přínosu zásad územního rozvoje / územního plánu k vytváření podmínek
pro předcházení
 zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel
řešeného území :
Hlavní rizikové faktory jsou ve městě dva:
a) požár
b) dopravní nehoda s většími důsledky
Rizika požáru lze řešit jednak důslednou a promyšlenou prevencí, jednak dobrým
vybavením místního sboru dobrovolných hasičů. Ti mají možnost dostatečného výcviku i pro
zásah u dopravní nehody. Dojezdová vzdálenost hasičů z Jičína nebo Nového Bydžova je
přijatelná, ale může být ovlivněna i dalšími faktory, například neprůjezdností komunikace v
době sněhové kalamity. Rizika stanovená pro požár platí přiměřeně i pro ohrožení zdraví a
příjezd sanitky rychlé pomoci.


předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích:

Pro budoucí generace jsou uchovány dobré podmínky, zejména v důsledku ochrany
přírody v okolí. Pokud jde o ekonomické a společenské podmínky, jsou ve městě na
přijatelně rozvinutém stupni a lze konstatovat, že zůstane zachován charakter města jako
satelitního sídla v blízkosti Jičína a Nového Bydžova, kde jsou funkční zařízení společenská,
vzdělávací, sportovní i zdravotní. Ve městě zůstává zachována mateřská a základní škola s
dostatečnými kapacitami, základní škola ovšem vyžaduje pokračování rekonstrukce a totéž
se týká i sokolovny jako hlavního zimního sportoviště.

16.

DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY

Vyhodnocení vlivů ÚP Vysoké Veselí na životní prostředí je zpracováno dle zák. č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy zákona č. 138/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu. V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy
přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní, synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé
a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny z hlediska dopadů na obyvatelstvo a
vybrané složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu, horninové prostředí, vodu,
ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní a historické památky, ÚSES a krajinu v
intencích dle přílohy stavebního zákona a se zvláštním zaměřením na zákon 114/1992
Sb. o ochraně přírody a k ochraně evropsky významných lokalit. Hodnocení vlivů záměrů
bylo provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany
životního prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu:
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1. Záměr dostavby oddílné kanalizace je důležitým záměrem pro zlepšení parametrů
životního prostředí a další rozvoj obce. Doporučuje se záměr realizovat v co nejkratší
době.
2. Z hlediska udržení zachovalého krajinného rázu se doporučuje i nadále dodržet
omezení výšky staveb na maximálně 12,5 pro bytové resp.15 m pro průmyslové
stavby a nepovolovat stavby pro reklamu na celém katastru obce v žádné podobě.
Umisťování billboardů pro reklamní účely je z důvodu uchování historického
charakteru obce nežádoucí i uvnitř zachovalé zástavby.
3. Z hlediska ochrany přírody podle zákona 114/1992 Sb. nejsou zaznamenány žádné
významné zásahy do ÚSES nebo jinak chráněných lokalit.
4. V zastavěné části obce se nachází kvalitní vysoká zeleň. Doporučuje se zhodnotit a
případně vyhlásit za VKP - chráněné skupiny stromů a) 7 staletých lip u lokality Z5, b)
skupinu 6 platanů před restaurací u rybníka a c) alej ořešáků mezi Vysokým Veselím
a Volanicemi jako mimořádně dlouhou a kompaktní alej s významným dopadem na
krajinný ráz. Pokud dojde kdekoli během výstavby k nutnosti kácení stromů, bude
zajištěna náhradní výsadba, prioritně v místech plánované vnitrosídelní zeleně.
Jakékoli kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.
5. U budoucích záměrů produkujících případně emise do ovzduší nebo nadměrný hluk
bude v době zkušebního provozu provedeno kontrolní měření vlivu hluku resp. emisí
ze stacionárních zdrojů na okolí akreditovanou laboratoří a v případě překročení
limitů budou realizována dostatečná omezující opatření.
6. Dominantní zdroje hluku, pokud by se v budoucnu vyskytly, budou podle možnosti
situovány co nejdále od chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních
prostorů staveb a odstíněny.
7. Vynětí ze ZPF bude zvažováno a provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu. Zábor
nepřekročí celkem 27,1 ha v kategorii ochrany I. a III., maximálně 2,5% vynětí může
být z I. třídy ochrany ZPF.
8. Návrh ÚP neobsahuje záměry, které by měly zasahovat do pozemků určených
k plnění funkce lesa (PUPFL). V ochranném pásmu lesa bude respektován zákon č.
289/1995 Sb. o lesích, a rozsah PUPFL se do budoucna nesmí zmenšovat. ÚP
počítá naopak s rozšířením PUPFL - zalesněním na lokalitách K5, K6, K7 .
9. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce nepřináší u některých navržených
záměrů dostatečně podrobné údaje, které by umožnily přesně posoudit konkrétní
míru a rozsah případného vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, je potřeba u
navržených záměrů, včetně územních rezerv, u nichž by mohlo být vyhodnoceno
potenciální riziko negativního vlivu, přenést požadavek na posouzení vlivu
konkrétních záměrů do dalších fází správních řízení (procedury EIA, územní a
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stavební řízení apod.). To platí zejména pro případný záměr stavby bioplynové
stanice.
10. Z hlediska vlivů na Evropsky významné lokality a soustavu Natura 2000 je navržený
ÚP neutrální. Navržena jsou dvě opatření, třetím nepřímým je segregace srážkových
vod do oddílné kanalizace:
 Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10,
Z5, Z12 neumisťovat žádné mezideponie materiálu ani pojezdy mechanizace do
prostoru blízké EVL Javorka a Cidlina-Sběř.
 Při budoucí realizaci konkrétních záměrů – využití navržených ploch P1, Z10,
Z5, Z12 zabránit případným únikum paliv či maziv ze stavební mechanizace,
únikům deponií z prostoru stavby či znečištěných vod eventuálně vznikajících při
provozu jednotlivých aktivit na navržených plochách do okolního prostředí.

Byla provedena evaluace a predikce možných environmentálních i dalších vlivů. Navržený
ÚP splňuje požadavky Zadání, umožňuje urychlit rozvoj území města při respektování jejích
historických, kulturních a přírodních hodnot a je tedy důležitým příspěvkem pro zajištění
trvale udržitelného rozvoje města.

Na základě vyhodnocení předložené koncepce v souladu s § 45h, i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění oprávněnou osobou lze konstatovat, že uvedená koncepce při dodržení
předložené specifikace nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (soustavy Natura 2000).

Navrhovaný ÚP podpoří hospodářský rozvoj území a jeho infrastruktury. Možné střety v
oblasti životního prostředí jsou nevýznamné a řešitelné za pomoci navržených opatření.
Nový ÚP tak má šanci posílit i soudržnost společenství obyvatel území a splňuje tím tak i
jeden z účelů územního plánování.

Ing. Jiří Klicpera CSc.
oprávněná osoba k hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.
říjen 2011
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17.

PŘÍLOHY

1. Kopie autorizace zpracovatele hodnocení SEA podle zákona 100/2001 Sb. v platném
znění
2. Mapové přílohy a fotodokumentace
3. Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Vysoké Veselí“ na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., osoba autorizovaná k provádění
posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (číslo rozhodnutí:
630/3242/04)
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