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1. Úvod 

1.1 Cíl hodnocení 

Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) je posouzení vlivu koncepce: „Územní plán 
Vysoké Veselí“ (dále též: návrh ÚP či koncepce) na lokality soustavy Natura 2000. 
Hodnocená koncepce je ve fázi návrhu územního plánu. Cílem předkládaného hodnocení je 
zjistit, zda návrh ÚP může mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

1.2 Zadání 

Zadavatelem hodnocení je obec Vysoké Veselí. 

1.3 Postup vypracování hodnocení 

Předkládané hodnocení je zpracováno v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny, zákona č. 100/2001 Sb., v platných zněních, směrnicí o ptácích 
79/409/EHS, směrnicí o stanovištích 92/43/EHS, metodickými doporučeními MŽP ČR a 
Evropské komise (viz Kolektiv 2001, 2001a, MŽP ČR 2007). Právní rámec, terminologie a 
pozadí procesu hodnocení dle §45i ZOPK jsou detailně řešeny v doporučené metodice 
hodnocení vydané MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007). 

Vliv hodnocené koncepce na lokality soustavy Natura 2000 fakticky nebyl vyloučen na 
základě stanoviska orgánu ochrany přírody – Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dle 
§45i ZOPK, jež je součástí stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k návrhu 
zadání ÚP obce Vysoké Veselí ze dne 22.6.2010 (12631/ZP/2010). V tomto stanovisku 
nejsou uvedeny další detaily týkající se možného vlivu územního plánu obce Vysoké Veselí 
na lokality soustavy Natura 2000. 

Naturové hodnocení vychází z textových a mapových podkladů návrhu územního plánu 
obce dodaných zadavatelem posouzení (viz SURPMO, a.s. 2011), terénního průzkumu 
zájmového území (srpen 2011), dat nálezové databáze ochrany přírody (NDOP), 
poskytnutých Agenturou ochrany přírody a krajiny a zpracování dalších tištěných a 
digitálních dat o sledovaném území a řešených předmětech ochrany (viz seznam literatury). 
Aktuální terénní průzkum území byl zacílen na ty plochy navržených změn využití území, 
jež mohou ovlivnit blízké EVL v katastru obce. Pro účely předloženého naturového 
hodnocení bylo zachováno značení návrhových ploch v souladu s předloženým textem a 
hlavním výkresem návrhu ÚP (viz SURPMO, a.s. 2011 a Tab.1). 

Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na návrhovou část koncepce, která 
obsahuje návrhy konkrétních záměrů, tedy změn funkčního využití území. Některé 
navrhované změny využití území mohou hypoteticky ovlivnit území blízkých EVL, resp. 
jejich předměty ochrany. V katastru obce se nachází EVL Javorka a Cidlina – Sběř, EVL 
Veselský háj a EVL Rybník Smrkovák. 

Podrobný popis jednotlivých aspektů koncepce a jejích vlivů na dílčí složky životního 
prostředí nejsou předmětem tohoto hodnocení dle § 45i ZOPK. Další informace lze získat 
zejména v textu návrhu a ve vyhodnocení SEA dle ZPV. 
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2. Údaje o koncepci 

2.1 Základní popis koncepce 

Zájmovým územím předloženého naturového hodnocení je prostor obce Vysoké Veselí, 
jež se nachází v jižní části okresu Jičín. Na severu sousedí katastr obce Vysoké Veselí s obcí 
Vrbice a Žeretice, na západě s Volanicemi. Na jihu navazuje na katastr V. Veselí správní 
území obcí Sběř a Smidary, na východě pak Staré Smrkovice a Nevratice. 
 
Obr. 1: Situační mapa polohy zájmového území obce Vysoké Veselí (podkladová 
data: Geoportal CENIA). 

 
 

Následující popis hodnocené koncepce vychází z textu odůvodnění návrhu ÚP a hlavního 
výkresu návrhu ÚP (viz SURPMO, a.s. 2011). 

Územní plán obce Vysoké Veselí stanoví základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho  plošného a prostorového uspořádání (urbanistickou koncepci), 
uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěná území, 
zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, dále plochy k obnově 
nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby) a vymezuje též plochy 
pro sídelní zeleň. 

V území obce Vysoké Veselí jsou v návrhu územního plánu (viz SURPMO, a.s. 2011) 
vymezeny následující plochy s rozdílným způsobem využití:  
Plochy bydlení: 

- bydlení v rodinných domech – městské a příměstské  BI 
Plochy smíšené obytné: 

- městské        SM 
- venkovské        SV 

Plochy občanského vybavení: 
- komerční zařízení malá a střední     OM 
- tělovýchovná a sportovní zařízení     OS 

Hranice zájmového území 
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- veřejná infrastruktura      OV 
- hřbitovy        OH 
Plochy rekreace: 
- zahrádkové osady       RZ 

Plochy výroby a skladování: 
- zemědělská výroba       VZ 

Plochy smíšené výrobní: 
- smíšené výrobní       VS 

Plochy dopravní infrastruktury: 
- silniční        DS 
- silniční nemotoristické      DS1 

Plochy technické infrastruktury:      
- inženýrské sítě       TI 

Plochy veřejných prostranství: 
- veřejná zeleň       ZV 

Plochy zeleně: 
ochranná a izolační       ZO 

Plochy vodní a vodohospodářské: 
- plochy vodní a vodohospodářské     W 

Plochy zemědělské:       NZ 
Plochy lesní:        NL 
Plochy smíšené nezastavěné:      NS 
Plochy přírodní:        NP 

 
Dále jsou v návrhu územního plánu navrženy následující plochy přestavby: 

Plochy smíšené výrobní: 
- smíšené výrobní       VS 
 
Vymezen je též systém sídelní zeleně: 

Plochy zeleně: 
- ochranná a izolační       ZO 
 
Vymezeny jsou také plochy koridorů územních rezerv a je stanoveno jejich možné 

budoucí využití, včetně podmínek pro jeho prověření: jedná se o plochy bydlení (BI), plochy 
smíšené výrobní (VS) a plochy zeleně (ZO). 

Navržená urbanistická koncepce návrhu ÚP je definována následovně: 
Bude zachována historická kompozice sídla, která bude dále rozvíjena zejména funkcemi 

bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a skladování a zemědělské výroby. Rozsah 
jednotlivých ploch je uveden v grafické příloze návrhu ÚP. Stávající plochy bydlení jsou 
doplněny novými záměry, které navazují na zastavěné území, které tak doplňují. Jejich počet 
a velikost je podložena také rozborem sociodemografických podmínek. 

Plochy občanského vybavení jsou v současnosti stabilizované, počítá se s rozvojem 
malých a středních tělovýchovných a sportovních zařízení. Plochy výroby jsou v současnosti 
také stabilizované, navrženy jsou pouze plochy smíšené. 

Systém sídelní zeleně je považován také za stabilní, počítá se především s jeho obnovou a 
doplňováním, navrženy jsou i plochy ochranné a izolační zeleně. 
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Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je 
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného 
rozvoje území. 

Všechny navržené změny využití území jsou situovány v rámci stávajícího 
zastavitelného území obce a částečně ve volné krajině (viz Obr. 2). 

Pozornost je dále v textu věnována těm rozvojovým aktivitám – navrženým změnám 
využití území, které by potenciálně mohly ovlivnit území nejbližších lokalit soustavy Natura 
2000. Po prostudování koncepce bylo konstatováno, že podrobnější pozornost hodnocení 
bude věnována těm funkčním plochám (rozvojovým aktivitám), které navrhují novou 
zástavbu či významnou funkční změnu stávajících biotopů na území či v blízkosti EVL 
Javorka a Cidlina-Sběř (CZ0523273) a EVL Veselský háj (CZ0520184) a EVL Rybník 
Smrkovák (CZ0523286). Na těchto plochách byl v srpnu 2011 proveden aktuální terénní 
průzkum zaměřený na vyhodnocení aktuálního stavu biotopů, zjištění případného výskytu 
předmětů ochrany blízkých lokalit soustavy Natura 2000, resp. možnost ovlivnění těchto 
lokalit realizací navržených změn využití území. Pro účely předloženého naturového 
hodnocení bylo zachováno značení ploch v souladu s předloženým textem návrhu ÚP a 
hlavním výkresem návrhu ÚP (viz SURPMO, a.s. 2011, Obr. 2 a Tab. 1). 

Konkrétně byly definovány následující potenciálně kolizní rozvojové plochy – navržené 
změny funkčního využití území: 
 
Tab. 1: Seznam navržených, hypoteticky kolizních změn využití území v prostoru obce 
Vysoké Veselí, jež mohou potenciálně mít negativní vliv na EVL, které leží v katastru obce. 
Pracovní 
identifikace 
plochy 

Kód dle 
hlavního 
výkresu 
návrhu ÚPD 

Navržené využití 
plochy 

Rozloha 
plochy 
(ha) 

Důvod zařazení 

1 Z5 OM – plocha 
občanského vybavení 

0,61 Blízkost EVL Javorka a Cidlina 
- Sběř 

2 Z10 VS - plocha smíšená 
výrobní 

3,84 Blízkost EVL Javorka a Cidlina 
- Sběř 

3 Z11 DS - plocha dopravní 
infrastruktury 

0,23 Blízkost EVL Veselský háj 

4 Z12 DS - plocha dopravní 
infrastruktury. Navrženo 
odstavné parkoviště. 

0,32 Blízkost EVL Javorka a Cidlina 
- Sběř 

5 K4 rybník 1,37 Blízkost EVL Veselský háj 
6 P1 VS – plocha smíšená 

výrobní (plocha 
přestavby) 

--- Blízkost EVL Javorka a Cidlina 
- Sběř 
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Obr. 2: Výřez hlavního výkresu návrhu územního plánu obce Vysoké Veselí s vyznačením 
potenciálně kolizních změn využití území (zdroj:  SURPMO, a.s. 2011). 
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2.2 Navržené varianty řešení 

Návrh územního plánu obce Vysoké Veselí je předložen v jediné variantě. Kromě 
navržené (aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená absenci nového 
územního plánu a zachování stávajícího, pro rozvoj obce již nevyhovujícího územního 
plánu. 

3. Údaje o evropsky významných 
lokalitách a ptačích oblastech 

3.1 Základní charakteristika zájmového území a 
identifikace jeho potenciálně dotčených částí 

Zájmovým územím je administrativní obvod obce Vysoké Veselí. Správní území se dělí 
na dvě katastrální území: Vysoké Veselí a Veselskou Lhotu, celková výměra území je 933 
ha. Vysoké Veselí náleží do Královéhradeckého kraje. Území se nachází v nadmořské výšce 
v rozmezí cca od 250 m n. m. do 280 m n. m.. Intravilánem obce prochází silnice III.třídy, 
nejbližší silnice II. třídy č. II/327 je vzdálena cca 6 km východním směrem od centra obce.  

Řešené území se nachází ve čtverci zoologického síťového mapování č. 5658 
(http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/). 

Zájmové území obce Vysoké Veselí je situováno v geomorfologickém celku 
Východočeská tabule, podcelku Cidlinská tabule a dvou okrscích, Ostroměřská tabule na 
východě území a Novobydžovská tabule na západě území. 

Geologicky území sestává z mezozoických hornin (pískovce, jílovce) ve východní 
polovině území  a kvartérních usazenin (hlíny, spraše, písky, štěrky) v západní polovině 
území.  

Pedologicky jde o složitější území. Středem území prochází pruh modálních fluvizemí, na 
ně po obou stranách navazují pruhy modálních šedozemí, východní a západní výběžek území 
leží na modálních hnědozemích.  

Zájmové území je lokalizováno v klimatické oblasti T2 – teplá oblast. Pro tuto oblast je 
typická průměrná lednová teplota v rozmezí -2 až -3 ºC, průměrná teplota v červenci činí 18 
až 19 °C. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 350 – 400 mm, v zimním období pak 
200 – 300 mm. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou je 40 -50, průměrný počet dní 
s mrazem je 100 – 110 (Quitt 1971). 

Nejvýznamnějším vodním tokem v území je řeka Cidlina, která prochází celým 
zájmovým územím ve směru S-J. Do Cidliny se vlévá množství drobných levostranných i 
pravostranných přítoků. Území náleží do povodí Labe. Území neleží v žádné oblasti 
CHOPAV. 

Podle Culka (1996) se zájmové území Vysokého Veselí nachází v provincii 
středoevropských listnatých lesů, v podprovincii hercynské, v Cidlinském bioregionu. 

Floristicky patří sever území do Českého termofytika přesněji do fytogeografického 
okresu 14a Bydžovská pánev. Potenciální přirozenou vegetací je v celém území černýšová 
dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Vegetace je tvořena stinnými 
dubohabřinami s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus 
betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích Tilia platyphyllos), 
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dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, 
klen – Acer pseudoplatanus, mléč – Acer platanoides, třešeň – Cerasus avium). Ve vyšších 
nebo inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle (Abies alba).  

Keřové patro bývá dobře vyvinuto pouze v prosvětlených porostech a zpravidla je 
tvořeno mezofilními druhy opadavých listnatých lesů. Charakter bylinného patra určují 
mezofilní druhy, především byliny (Hepatica nobilis, Gallium sylvaticum, Campanula 
persicifolia, Lathyrus versus, atd.), méně často trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis). 

Většina ploch s navrženou změnou využití území v prostoru obce Vysoké Veselí se 
nachází v rámci stávající zastavitelné části obce, resp. v bezprostřední blízkosti současné 
zástavby. Tyto plochy nejsou součástí lokalit soustavy Natura 2000 ani stálým biotopem 
předmětů ochrany těchto blízkých lokalit.  

Při úvodním screeningu předloženého návrhu ÚP bylo konstatováno, že v případě 6 ploch 
(dle číslování návrhu ÚP) lze vyslovit riziko hypoteticky možného ovlivnění lokalit Natura 
2000 (viz Tab. 1 a Obr. 2). Důvodem je skutečnost, že se tyto navržené změny využití území 
nachází v blízkosti hranice EVL Javorka a Cidlina – Sběř a EVL Veselský háj. U ostatních 
ploch nelze očekávat potenciálně významné ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy 
Natura 2000 vzhledem k dostatečné vzdálenosti od lokalit Natura 2000 a nejsou proto dále 
řešeny. 

Konkrétně byly definovány následující potenciálně kolizní plochy (navržené změny 
využití území): plocha občanského vybavení Z5, plocha smíšená výrobní Z10, plochy 
dopravní infrastruktury: Z11 a Z12, plocha přestavby smíšená výrobní: P1 a plocha K4, na 
níž je plánován rybník. 

V následující části této kapitoly jsou prezentovány výsledky terénního průzkumu na 
všech 6 plochách, včetně informací o identifikaci biotopů a případného výskytu předmětů 
ochrany blízkých lokalit soustavy Natura 2000 dle databáze AOPK. 
 
plocha Z5: 

Navržená plocha občanského vybavení je situována v severozápadní části intravilánu 
obce Vysoké Veselí v bezprostředním sousedství hranice EVL Javorka a Cidlina – Sběř. Na 
ploše se v současnosti nachází hřiště a intenzivně sečený kulturní trávník. Na dané ploše se 
nevyskytují luční porosty, jež by byly biotopem modráska bahenního (předmět ochrany 
blízké EVL Javorka a Cidlina – Sběř). 
 
Foto 1: Charakter biotopu v prostoru navržené plochy občanského vybavení Z5. 
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plocha Z10: 
Navržená plocha smíšená výrobní je situována v jihozápadní části intravilánu obce 

Vysoké Veselí v prostoru stávající polní kultury. Jihovýchodně od hranice této rozvojové 
plochy se nachází EVL Javorka a Cidlina – Sběř. Na navržené ploše se nevyskytují 
biologicky cenné biotopy, jež by byly biotopem modráska bahenního (předmět ochrany 
blízké EVL Javorka a Cidlina – Sběř). 

 
Foto 2: Polní kultura v prostoru navržené plochy smíšené výrobní Z10. 

 
 
plocha Z11: 

Navržená plocha dopravní infrastruktury je zamýšlena jako nová pozemní komunikace 
spojující východní část města s Veselským hájem. Tato liniová plochy je situována východně 
až jihovýchodně od intravilánu obce a vede na okraj EVL Veselský háj. V prostoru navržené 
liniové plochy (koridoru) Z11 se aktuálně nachází intenzivně sečené louky. Tyto louky 
nemají vazbu k lesním předmětům ochrany (typům přírodních stanovišť 9170 a 9190) EVL 
Veselský háj. 
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Foto 3: Mozaika intenzivně sečených luk a polních kultur 
v prostoru navržené plochy dopravní infrastruktury Z11 a 
rybníka K4. 

 
 
plocha Z12: 

Navržená plocha dopravní infrastruktury, která je zamýšlena pro vybudování odstavného 
parkoviště, se nachází v centrální části obce, v blízkosti EVL Javorka a Cidlina – Sběř, 
západně od řeky Cidliny. V současnosti se na ploše vyskytuje mozaika ruderálních porostů, 
intenzivně sečených trávníků, drobných objektů s náletem mladých jedinců a skupin dřevin 
(Fraxinus excelsior, Sambucus nigra aj.) a výskytem invazních druhů rostlin (Solidago spp.). 
Navržená plocha není biologicky hodnotná, nevyskytují se zde porosty, které by mohly být 
biotopem modráska bahenního (předmět ochrany blízké EVL Javorka a Cidlina – Sběř). 

 
Foto 4: Charakter biotopu v prostoru navržené plochy dopravní 
infrastruktury Z12. 
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plocha P1: 
Navržená plocha smíšená výrobní (plocha přestavby) je umístěna v prostoru bývalého 

průmyslového závodu. V současnosti se na ploše nachází zbytky zpevněných ploch, sutě, 
navážek, ruderální vegetace a nálety dřevin (Fraxinus excelsior, Salix caprea aj.). Navržená 
plocha není biologicky hodnotná, nevyskytují se zde porosty, které by mohly být biotopem 
modráska bahenního (předmět ochrany blízké EVL Javorka a Cidlina – Sběř). 
V bezprostřední blízkosti plochy (jižně a západně) se nachází EVL Javorka a Cidlina – Sběř, 
resp. hodnotné podmáčené nivní louky podél Cidliny s občasným výskytem krvavce totenu 
(Sanguisorba officinalis) - biotop modráska bahenního. 
 
Foto 5: Antropofytní vegetace v prostoru navržené plochy 
smíšené výrobní P1. 

 
 
Foto 6: Hodnotné nivní louky – biotop modráska bahenního 
v bezprostředním sousedství navržené plochy P1. 
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Foto 7: Tok Cidliny v blízkosti navržené plochy P1. 

 
 
plocha K4: 

Plocha navrženého rybníka je situována jihovýchodně od intravilánu obce, v blízkosti 
navržené komunikace Z11. V sousedství plochy (východně a jižně) se nachází EVL 
Veselský háj. V prostoru navrženého rybníka se aktuálně nachází intenzivně sečené louky a 
polní kultura. Tyto biotopy nemají vazbu k lesním předmětům ochrany (typům přírodních 
stanovišť 9170 a 9190) EVL Veselský háj. 

3.2 Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000, 
resp. předmětů ochrany a jejich charakteristika 

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.  

Jak je uvedeno ve výše provedeném screeningu 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. 
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Obr. 3: Poloha lokalit soustavy Natura 2000 ve vztahu k hranicím zájmového 
území – katastru obce Vysoké Veselí (zdroj: CENIA). 

 
 
3.2.1 Charakteristika evropsky významné lokality Javorka a Cidlina - 
Sběř a jejích předmětů ochrany 
 
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) 
 

hranice zájmového území EVL Javorka a Cidlina 
- Sběř 

EVL Rybník Smrkovák 

EVL Veselský háj 
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Obr. 4: Schematická mapa hranice evropsky významné lokality 
Javorka a Cidlina - Sběř (zdroj: AOPK ČR) 

 
 
Základní popis jednotlivých předmětů ochrany EVL Javorka a Cidlina - Sběř, jejich 
schopnosti snášet antropogenní zátěž, výskyt v zájmovém území a možné ovlivnění 
realizací koncepce: 
 
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous): 

Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) je v ČR lokálně hojný, jako nejrozšířenější 
modrásek z rodu Maculinea, především v nivách při dolních a středních tocích řek. Druh 
nevystupuje do nejvyšších poloh. Příčiny jeho úbytku lze, na základě zahraničních 
zkušeností, spatřovat především ve změnách obhospodařování vlhkých luk, zejména 
odvodňování a následně přehnojování nebo rozorání stanovišť, případně sukcesní změny po 
ukončení hospodaření (zarůstání křovinami, náletem, invazními rostlinnými druhy). 
Ohrožujícím faktorem je rovněž aplikace insekticidů v okolí lokalit. Jako možnou příčinu 
ohrožení lze vidět i standardizovaný, masově aplikovaný nevhodný termín seče, obsažený v 
některých zemědělských dotačních titulech. 

Hlavním faktorem ohrožení je v současnosti na našem území celoplošná dvojí (na 
některých lokalitách i vícenásobná) strojová seč v nevhodný termín. Pro podporu tohoto 
druhu je místy vhodné upravit vodní režim na lokalitách, v minulosti nevhodně 
meliorovaných a zachování vodního režimu navazujícího vodního toku (zdroj: AOPK ČR). 

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. 
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Velevrub tupý (Unio crassus): 
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. Biologie a ekologie druhu je úzce vázána na vodní tok a na 
mezihostitelské druhy ryb. Druh se živí filtrací planktonu z vody. Příčinou úbytku velevruba 
je soubor faktorů, které negativně postihují jeho biotop včetně přítomnosti hostitelských 
organismů. Jeden z hlavních negativních vlivů představuje znečištění toků a 
vodohospodářské zásahy do toku. Jedná se o regulační úpravy na tocích, které většinou 
znamenají sníženou diverzitu mikrohabitatů koryta, a tím i negativní vliv nejen na mlže 
samotné, ale i na rybí hostitele jeho glochidií. V neposlední řadě je velkým problémem 
přehrazení toků vodními stupni či jezy, které zamezují protiproudové migraci ryb a 
způsobují izolaci jednotlivých subpopulací vodních živočichů, což může mít za následek 
jejich postupné oslabení či vyhynutí. V případě, že dojde v určitém úseku toku k vyhynutí 
druhu např. následkem znečištění, je znemožněno, aby se tento druh rozšířil zpětně proti 
proudu do zasaženého úseku z níže položených úseků vodního toku (zdroj: AOPK ČR).  

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. 

 
3.2.2 Charakteristika evropsky významné lokality Veselský háj a jejích 
předmětů ochrany 
 
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 
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Obr. 5: Schematická mapa hranice evropsky významné lokality Veselský háj (zdroj: AOPK 
ČR). 

 
 
Základní popis jednotlivých předmětů ochrany EVL Veselský háj, jejich schopnosti 
snášet antropogenní zátěž, výskyt v zájmovém území a možné ovlivnění realizací 
koncepce: 
 
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. Podíl hlavních dřevin 
kolísá od porostů čistě habrových k čistě dubovým. Keřové patro může, ale nemusí, být 
dobře vyvinuto, tvoří je druhy stromového patra a dále např. líska obecná a hlohy. V 
bylinném patru se pravidelně vyskytují druhy listnatých lesů běžné i v bučinách (např. 
strdivka nící, lipnice hajní a violka lesní) a dále poměrně teplomilnější mezofilní lesní druhy, 
např. zvonek broskvolistý, konvalinka vonná a černýš hajní. Na jaře před olistěním stromů se 
vyvíjí nápadný aspekt s geofyty (např. sasankami a dymnivkami). Mechové patro je 
vyvinuto nevýrazně. 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. Porosty jsou edaficky podmíněné, během 
dešťů v jarním a letním období jsou ovlivněny stagnující dešťovou vodou, v suchém období 
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acidofilní pseudoglejové půdy vysychají a projevuje se proces podzolizace a v hlubších 
sníženinách tvorba slatiny. 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. 

 
3.2.3 Charakteristika evropsky významné lokality Rybník Smrkovák a 
jejího předmětu ochrany 

 
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 toto 
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. 
 
Obr. 6: Schematická mapa hranice evropsky významné lokality 
Rybník Smrkovák (zdroj: AOPK ČR). 
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Základní popis předmětu ochrany EVL Rybník Smrkovák, jeho schopnosti snášet 
antropogenní zátěž, výskyt v zájmovém území a možné ovlivnění realizací koncepce: 

 
Kuňka ohnivá (Bombina bombina): 

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 hranice EVL. 
Z výše uvedených důvodů není uvedený evropsky významný druh dále předmětem 
hodnocení. 

4. Hodnocení vlivů koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti 

4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení vlivů 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Hodnocení koncepce nebylo prováděno metodou ex ante (tedy současně se zpracováním 
samotné koncepce – návrhu ÚP). Podklady dodané zadavatelem (viz kap. 1.3, kap.7), 
provedený terénní průzkum i zpracování ostatních digitálních a tištěných podkladů byly 
dostatečné pro provedení hodnocení.  

4.2 Vztah hodnocené koncepce k managementu lokalit 
soustavy Natura 2000 

Hodnocená koncepce „Územní plán Vysoké Veselí“ není koncepčním nástrojem 
managementu evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Jedná se o dokument, jehož 
cílem je navrhnout budoucí rozvoj obce Vysoké Veselí. 

Hodnocená koncepce řeší v popisných částech textu problematiku soustavy Natura 2000 
– eviduje EVL Javorka a Cidlina – Sběř, EVL Veselský háj a EVL Rybník Smrkovák na 
katastru obce Vysoké Veselí. Některé v koncepci navržené změny využití území potenciálně 
mohou ovlivnit území výše uvedených EVL, resp. některé jejich předměty ochrany (viz kap. 
4.4). 
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4.3 Metodika hodnocení vlivů koncepce na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti 

Cílem naturového hodnocení je obecně zjistit, zda má koncepce významný negativní vliv 
na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Za 
referenční cíl pro vyhodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 
2001a) a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro 
předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (typy přírodních stanovišť, 
evropsky významné druhy, ptačí druhy). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů 
koncepce bylo zvoleno slovní vyhodnocení všech potenciálně relevantních vlivů koncepce. 

Významnost vlivů byla hodnocena podle následující stupnice, jež je navržena 
metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007): 
Hodnota Termín Popis 

-2 Významný 
negativní vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze 
v  případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu. 
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla 
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření 
atd.). 

-1 Mírně 
negativní vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci koncepce. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Bez vlivu Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv. 
+1 Mírně 

pozitivní vliv 
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný  
pozitivní vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

? Vliv nelze 
vyhodnotit 

Z obecného zadání koncepce není možné vyhodnotit vliv (jedná se o 
nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných úkolů, která je 
způsobena obecnou povahou dílčího úkolu/opatření).  

 
Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i 

ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie 
s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích 
(Percival 2001, Bernotat 2007). 

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).  
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V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předměty 
ochrany a celistvost EVL Javorka a Cidlina – Sběř považovány také eventuální významné 
změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav předmětů ochrany 
(zachování nivních luk s výskytem krvavce totenu, zachování kvality vody v toku Cidliny 
apod.). 

Dále je řešen pouze eventuální vliv návrhu ÚPD na EVL Javorka a Cidlina – Sběř. 
Důvodem je skutečnost, že u dvou předmětů ochrany  EVL Javorka a Cidlina – Sběř bylo 
vysloveno potenciální riziko jejich negativního ovlivnění, konkrétně: 
− Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) 
− Velevrub tupý (Unio crassus) 
 

V případě dalších EVL, jež taktéž zasahují do zájmového území katastru obce Vysoké 
Veselí (EVL Veselský háj a EVL Rybník Smrkovák), nebyl provedeným screeningem 
identifikován žádný z předmětů ochrany, jež by mohl být realizací navrženého ÚPD 
negativně ovlivněn. 

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, 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 hranice lokalit Natura 
2000, případně v těsné blízkosti stávajících zastavěných ploch či v prolukách intravilánu 
mimo území lokalit Natura 2000.  
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4.4 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů 
koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

4.4.1 Vyhodnocení nepřímých a přímých vlivů koncepce na území 
evropsky významné lokality Javorka a Cidlina - Sběř, resp. na její 
předměty ochrany 
 
Modrásek bahenní: 

Z provedeného terénního průzkumu (viz kap. 3.1) 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 (viz kap. 3.1) 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 (viz kap. 5). Lze proto konstatovat nulové 
ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení) velevruba tupého realizací navržené koncepce. 

4.5 Hodnocení vlivů koncepce na celistvost evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí 

4.5.1 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). 
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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 
• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav 

předmětů ochrany 
• narušuje naplňování cílů ochrany lokality 
 
4.5.2 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. Pro detailní popis ekologických souvislostí je tedy vhodné odkázat na zmíněné 
hodnocení (viz kap. 4.4). 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 (viz výše) vyplývá, že nedojde k významně negativnímu 
ovlivnění ekologické integrity EVL v důsledku navržených změn využití území. 

4.6 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. 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. 

4.7 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. 
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5. 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: 
• 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. 

6. Shrnutí a závěr 

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 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 (viz kap. 5). 

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 nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
 
 
V Olomouci dne 3. října 2011 
 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 
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